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 רשי עבייצראפ עשיפארגָאולביב יר
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 טהָאװרָאפ
 --טלָאמעד) טוטיטסניא םענופ טו;דיזערפ רעד טָאה קירוצ רַאי ןּבלאהרעדנא טימ ןיוש

 רעשיגָאלָא:ילּביּב רעד , טפירש-רָאילטרעפ א ןּבעגוצסיורא סולשאּב א ןעמונעגנָא (ערדעטאק
 -קוא ןטימ ןעמאזוצ ןּבעגסיורא טלָאזעג ערדעטאק יד טָאה לאנרושז ןקיזַאדמעד ."לאנרושז
 ךיז טָאה ,רעּבָא רעדייל .ןזעונ-רעכיּב ראפ טוטיטסניא ןשיהעשרָאפ-ךעלטפאשנסיוו ןשינַיאר
 .ןריזילאער וצ סולשאּב םענעמונעגנַא םעד ןּבעגעגנַײא טינ סעּביס ייר א רעּביא

 רעד ראפ ןעגנערּב וצ טַײקכעלגעמ יד ןעמוקאּב טוטיטסניא רעד טָאה טציא טשרע
 ,סעמע ,טעּברא-גנושרָאפ רעכעלטפאשנסיווכוּב ןַײז ןופ ןטאטלוזער יד טַײקּכעלטנּפע רעטיירּב
 .ךוּבלמאז א ןופ םרָאפ ןיא רָאנ ,לאנרושז ןשידָאירעּפ א ןופ םרָאפ ןיא טינ
 -קרעמפוא עצנאג יד ןּבעגּפָא ןוא טלאהניא ןַײז ןיא ןטלאהעגסיוא ןַײז וצ קידנּבערטש = }
 טינ ךָאד ךוּבלמאז רעזדנוא טָאה ,עיגָאלַאָילּביּב רעשידִיי רעד ךעלסילשסיוא ענַײז טַײקמאז
 רעד טמענראפ םיא ןיא טרָא ןסיורג קיסעמסינטלעהראפ א :"גיױנּפָא , ןסיוועג א ןטימעגסיוא
 -סיוא .נ כ"כ יד ןופ ןעלקיטרא יד ,לשָאמעל) עטכישעג-רוטארעטיל יד ,טיּבעג רעקידסענייּכש
 רעגנוי רעד ןופ טעּבראנעמאזוצ עגנע ןא זא ,ןּביױלג רימ רעּבָא .(קירע .מ ,רעניװ .מ ,רעדנעל

 זא ןוא ךאז עכעלריטאנ ץנאג א זיא שינעטנעק-רוטארעטיל ןוא עיגָאלָאילּביּב רעשידִיי = -
 ףראד םעדצוכא .ןענילּפיצסיד עדייּב ראפ ךעלצונֿרעיײיז ןַײז טעװ טעּבראנעמאזוצ עקיזָאדיד = -

 ןיא ןַײרא ןעייג סָאװ ,ןעלקיטרא עכעלטכישעג - רוטארעטיל יד זא ,ןעניזניא ןּבָאה ןעמ = -
 יד ןופ ןטעּבוא יד :עיצאטנעִירָא עשיפארגָאילּביּב א ךָאט ןיא ןּבַאה ,ךוּבלמאז רעזדנוא = -

 ןופ לקיטרא רעד ןוא סעיזנעצער ערעיונעג רָאפ ךיז טימ ןלעטש קירע ןוא רעניװ כ"ּכ = -
 -שיפארגָאַילּביּב א ךיוא רָאנ ,רעשירָאטסיה-רוטארעטיל א רָאנ טינ זיא רעדנעלסיוא 'ּכ
 ,דויטע רעשירָאטסיה

 רעזדנוא ןופ ןעמָאנ ןיא ךוּבלמאז םעד ןּבעגסיױרא טנכערעג רַימ ןּבָאה ּבײהנָא ןופ יי
 טעדנירגעג טוטיטסניא םאֹּב ךיז טָאה סע רעּבָא לפיװ ףא .עלארטנעצ רעֶשיִפארגָאילֹּביִּב = -

 ןּבָאה ,עיסימָאק עשינָאלָאילּביּב יד ,טפאשנסיוװכוּב ראפ ץנאטסניא עשיטערָאעט ןייר א -
 .ןעמָאנ ריא ןיא ןּבעגסיורא ךוּבלמאז םעד ןסָאלשאּב רימ -
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 6 טיגָאלאילּביּב רעשידִיי ןופ ןּבאגפוא יד
1 

 ךָאנ ןענַײזס זא ,גנוי ליפיוא ףא .טפאשנסיוו עגנוי א רעייז זיא (+ עִיגָאלָא;לּביּב
 ,עיסוקסיד א טייג טציא זיּב ךָאנ .ןעגעקרענא טינ יז ןליוו סָאװ ,עטנרעלעג עניוזא ןאראפ
 -נסיוו-ספליה א זיולּב יצ ןילּפיצסיד-טפאשנסיוו עקידנעטשּבלעז א עִיגָאלָאילּביּב זיא יצ
 -ָאטעמ ןוא עכעלטפאשגסיו-לענָא;צאזינאגרָא עטסקיטכיוװ יד זא ,רעּבָא ןעניימ רימ .טפאש
 ןוש טָאה טפאשנסיו יד .טויילעג ןיוש ןענַײז עֶ;גָאלָאילּביּב ןופ ןעמעלּבָארּפ עשיגָאלָאד
 סָאװ .טעּברא ריא ןופ ןדָאטעמ יד ַײס ,גנושרָאפ ריא ןופ טקעיּבָא םעד יַײס טכאמעג רָאלק
 -ּביּב ראפ יז טָאה טַײקיגנעהּפָא רעדָא טַײקידנעטשּבלעז ןגעװ עגארפ רעד ךעַײש זיא
 ןלעוטקא ןייק טינ ךיוא ןיוש (טקנוּפדנאטש ןשיטסיסקראמ ןופ סרעדנוזאּב ןוא) עִיגָאלָאלל
 ןעמוקעגרָאפ ןיוש זיא ןילפיצסיד-טפאשנסיוו רעדנוזאּב א ןיא גנודלּוטיטסנָאק יד .טרעװ
 -אלער א ןיא גנוצענערנּפָא יד) דָאטעמ ןוא טלאהניא ןיא גנוצענערגּפָא יד .טקאפ א זיא סָאד
 לזניא א וצ ךעלנע טינ ןיא טפאשנסיוו ערעדנוזאּב ןיי א ןייק לַײװ ,טרָאװ ןופ ןעניז ןוװיט
 .טקידנעראפ ןיוש ךיז טָאה (םאי ןיא

 רעשידִיי ראפ טוטיטסניא ןיא גארטרָאּפ א ןופ םרָאפ ןיא טנעיײלעגכרוד ןעוועג זיא לקיטרא רעקיזָאדרעד (

 .עװקסָאמ ןיא טפאשלעזעג רעכעלטפאשנסיוו רעשידִיי רעד ןיא ןוא וועִיִק ןיא רוטלוק

 ןיא .עִיגָאלָאנימרעט עשיגָאלָאילּביּב עטנעקרענא-ןיימעגלא ןוא עכעלטַײהנײא ןייק ָאטינ זיא ,טסּוװאּב יװ (9

 רעצנאג א וצ עײגענעּב .ןענימרעט ענערישראפ טצונאּב ןרעװ ןכארּפש ענערישראפ ףא ןוא רעדנעל ענעדושראפ
 ןײא ףא עליפא ןענימרעט ענעדישראפ ןטלעז טינ ןעמ טצונאּב ןפירגאּב עשיגָאלָאילּביּב עקיּבלעזיד ןוא ענייא ײר - -

 ,לשָאמעל ,יוזא .קיטפאהדנאטש טינ זיא עפוג טפאשגסיוו רעד ןופ ןעמָאנ רעד עליפא ,ךארּפש .רעקיּבלעזרעד ןוא -

 ןימרעט ןקיזָאדמעד) עַיּפארגָאקעטָאָילּביּב רעדָא טפַאשנסיװ-קעטָאָילּביּב ,עַימָאנָאקעטָאילּביּב ןגעו עקינײא ןדער

 -קעטָאילּביּב יד זיא עַיגָאלָאְילּביּב ןופ לײט-טּפױוה רעד זא ,ןענעכער סָאװ ,רעלטפאשנסיוו ענעי ןרעג סרעדנוזאּב ןצונאּב

 ןופ סעיצידארט עטלא יד קידנטיהּפָא סָאװ ,רע גנידײל גרָא ע ג ןעניד ָאד ןָאק ליּפשַײּב א סלא .שינעטנעק -

 ,868114/ ט. 24012806 סרעלכייא עז) ןָא רעלכייא רענעק-קעטָאילּביּב ןטסּוװאּב םענופ -- טפַאשנסיװ רעשישטַײד רעד

 -טנגייא ןטימ רָאנ טינ ןעמענראפ ךיז ףראד טפאשנסיװ-קעטָאָילּביּב יד זא ,רע טלאה ,(46: םגטוגס0נסעפוע1956מ501824*

 ,םטסמאנמ8ס טמ4 12:0/8:0:408667 טימ ךיוא רָאנ ,טראוונגעג ןוא טַײהנעגנאגראפ ןיא ,ןזעװ-קעטָאְילּביּב ןּכעל

 |  1ת טמ8סז6 10110016186188608028240 םסזטטס;, 88 2ס61םסז 180 616 2סממ!תוצ רעגנידייל טגָאז ,ןעמענ רימ 81168,,

 צסמ םטסמ )6464 ,409 טמפ 20 640611161008 טם6 1מ8068026616 20601662018086 טמף טט608טמ50161158086 /;טפהנתזמסמ-

 מ8מ06 268161/ס00 2 18886מ טמ0 2ט ס118ט66/מ 006/ טמפ 20180010886 ט06/ 416 06802100/6 666 802/110 עט שעסמסמ")..

 (6. 1616ומ009. ,3728 386 13101100062480608860800810 ? ,,2601/8101846 {ט/ םנטונס1מסעפוט0868". 1928, 85. 447--8)

 עטסרענָא;יצקאער יד טּפיהרעּביא ןעוט סָאר} עֶיּפָאסָאילּביּב רעדָא עַיליּפָאילּביּב ןגעו ןדער ערעדנא

 ףא) שינעטנעקכוּב ןגעװ--עטירד ;(טקנוּפדנאטש ןשיּפָאזָאליּפ-שיטסימ א ןופ ךוּב םוצ וצ ןעיײג סָאװ ,עטנרעלעג

 --עטפניפ ;עִיגָאלָאילּביּב ןימרעט םעד ןצונאּב עטרעפ ;(411:08826120---שינַיארקוא ףא ןוא אהעוזס8626:86---שיסור

 עקיזָאריד .גנוּבַײרשאּבכוּב יד עַיגָאלָאְילּביּב ןופ טנורג ןיא ןגײל סָאװ ,עטנרעלעג ענעי ןעוט סָאד) עַיּפארגָאַיַלּביּב
 רע שיסור רעד ראפ שיטסירעטקאואכ רעיײז וועגא זיִא שינעטנעקכוּב ןוא עַיּפארגָאַילּביּב ןופ גנוריציפיטנעדיא

 םעד ןגעו סעִידעי םוכס ןצנא ג םעד ןענעכייצאּב טלָאזעג טָאה סָאװ ,עִיּפארגָאְילּביּב ןימרעט ןראפ .טפאשנסיוו



 עד ף אד טפאשנסיוו לבב 4 זא / לשָאמעל ,טלאה 6ןי טי .מ .א
 ִי 6 .,ךוּב םענופ גנולקיווטנא} ןוא גנויטשטנא יד .ה .ד ;קיטענעגכוּב יד ַײס
 : יפארגָאָילּביּב) ךוב םענופ גנוּבַײרשאּב ןוא קיטסיטאטס יד .ה .ד ,קיטאטס
 !ראפ - ײרעקעטאנלביב) ךוּב םענופ גנוטיירּפשראפ יד .ה .ד ,קימאנידכֹוּב
 י אז "= א ,(.וװ .א .א לדנאהכוּב

 2 6יקסװָאסיל .נ גָאלָאְילּביּב רעטמיראּב רעשיסור רעטייוצ רעד
 מ ןַײז טול .עמעכס עקיבלעזיד רעדייס רעדנא ןא ןיא ןוא רעטרעװ ערעדנא
 0 :טימ (עיגָאלָאנימרעט ןַײז טול ,שינעטנעקכּוּב רעדָא) עֶיגָאלָאילּביּב ךיז טמענ
 ס (3 ןוא ךוּב םענופ עטכישעג (2 ,נוּבַײרשאּבכוּב עַיפארג
 רפש ואפ יד ךעלטנגייא ןעניזניא יקסװָאסַיל טָאָה ָאד)-ךךוּב םענופ עִיצקנופ
 5 ע;צאק קייט כאלק .רעֶדנא ןא ןָא וועגא יקְסוָאסיל טיִג טרָא טייווצ א ןיא .ךוּב םענופ
 עֶצקודָא ומכוב ןגעװ טפאשנסיװ רעד ףא עֶ;נָאלָאָילּביּב ןַײא טלייט רע .שינעטנעקכוּב
 2 יי .(5 גנוּביײרשאּבכוּב ןוא גנוטיײרּפשראפכוּב

 קנייא ךיוא ,װעיא פוק ..מ .מ ךיז טלאה שינעטנעקכוּב ןּופ םעטסיס רעדנא ןא אּב
 ב עשיסור (עטסװויטאוורעסנָאק יד ןופ רענייא ךיוא קיטַײצנײא ,סעמע) עטסנעעזעגנָא
 א יא ,ףוּב עצנאג סָאד ןרידוטש שינעטנעקכוּב יד, זומ גנורילומרָאּכ ןַײז טול .(: ןגָאל
 צָאר .ןשירעפעש ןוא ןשינכעטד לענָאיצקודָארּפ ןַײז ןופ סעידאטס
 נ ןוועיאפוק טיול ר ןַײז ןופ ןעגנולדנאוו : 0 יא =: א

 5 בי  ךרוד ,קראמ-רעכיּב ןכרוד גנוטיײרּפשרַאפ ןופ עידאטס רעד ןיא .ה .ד) קימאניד
 ייר א ףא ףורא וועיאפוק טגייל סעיידאטס עקיזָאדיד ןופ םוידוטש םעד ,(.וו .א .א
 ב רעד ןופ ןליט-דנאטשאב עשינאגרָא רָאפ ךיז טימ ןלעטש סָאװ ,ןענילּפיצסיד
 ןוב סעד ןגעװ סעידעי עלא טינ םורא שינעטנעקכוּב יד ןוועיאפוק טול טּפאכ ,סנקירעּביא
 ייטש ריא רעּביא .טפאשנסיוו עשיטקארּפ א זיולּב עיציניפעד ןַײז טיול זיא שינעטנעק
 / עוָאזָאליפ יד טרידוטש סָאװ ,עַיגָאלָאילּביּב עטקארטסּבא-ךיוה ןוא עשיטערָאעט
  :עיגָאלָאדָאטעמ ענײמעגלא יד וצ ריא ראפ טײירג סָאװ ןוא שינעטנעק

 ורא א שינעטנעקכוב ןופ עַיצאקיפיסאלק ןוא םארגָארּפ רענעגייא ןא טימ זיא ,ךעלדנע
 / טייג ךוּב סָאד וא ,םעד ןופ קידנעייגסױרא .'װָאנוקלעשטש .מ ןטָארט

 ערייב-- װָאקיּפ ָאס ַײס ןוא שטיװע ס א טסאנא ַײס ןטלאהעג קראטש ךיז ןבָאה ,ךוּב
 : ווי 88 זחזקסגאזסד טיי יי, םעיט טעט טא 38- :עז) .שינעטנעקכוּב רעשיסור
 די 2--5 ןוא א. נז .ןסתהסאח. ,0 ססתסקנאהאמח 62024020/40 תהא 0002װ0עקם!עוז'. ,846.

 וו
 פאשנסיווכוּב רעד ראפ ןימרעט רעטסקיסַאּפ רעד ןוא רעטסעּב רעד זיא גנוניימ רעזדנוא טול

 3 ב רעדָא טפאשנסיווכוּב -- ןימרעט רעטריפעגנַײא גנאל טינ רעד ךיוא זיא טכעלש טינ .עִיגָאל
 פד ןוא רעטסטאוקעדא רעד עליפא ןימרעט רעקיזָאדרעד רעשפע זיא שינִיארקוא רעדָא שיסור
 וע זיא עִיפאּוגָאַילּביּב ךעַײש זיא סָאװ .רעווש לסיּבא ןימרעט רעד טגנילק רעּבָא שידִיי ןיא

 .גנוּבַײרשאּבכוּב רעד ראפ ענַײהעד ,עִיגָאלָאילּביּב ןופ לייט א ךאפ רעּבָא ,ןימרעט רעקיסאפ א
 ןכפלטפאשנסיוכונ ןצנאג ןראפ טינ ןוא ,(ןוועיאפוק ןופ קורדסיוא םענעגנולעג ןטיול) ?גנוריטנעמ

 ,06008װ: זזאזסמסתסחאת", תןסמעוזיקפא, 1026 :ענַײז עז (6

 5 רנ 2

 א ;

 סע1סוגזג" ךוּבלמאז םעניא ,16װאזס80260246, 610 םקץסתאחסש א 28ה83ע/7 לקיטרא ןַײז עז

 עי
 ט80א1:8. ,1 גזעזק086 6316 אהא םקסהאס חץסמס2מהתעה, 600 סץענאססעמ 2 ה4הצח . 11. 1905 :עז ש

 קה .1 טַײז
 יי 4 קי : : 7: : : : : :- -

 ו+ ,11הד80ם1 12 0קז21288121:1 חקסס:2סאזזז 16/ז1110314י461311247 .- ,,1216:1101011י1141 1310", ,אנ 2. 1927. :עז 4

 עז. ןףטהחקמסע. ,11010קעת, 16צ4װ82, 20/700780 אאעץסחסנהלהװתת" 31. .(. 1926. :עז (5
2 



 יי /

 11 .ךוּבלמאז רעשיגָאלָאילּביּב א

 ןופ (3 ,עיצאקיפיסאלק ןופ (2 ,עִיצקודָארּפ ןופ עידאטס יד (1--סעידאטס ריפ סעכלעזא = -
 ןעגנולײטּפָא עקידנכערפשטנא ריפ ןַײא רע טלעטש -- ,ךיורּבעג ןֹופ (4 ןוא גנולייטראפ }
 -ילּביּב עיצאקיפיסאלק-רעכיּב ןגעװ (2 ,עיצקודָארּפהעכיּב ןגעװ (1 :עיגָאלָא;לּביּב ןופ = -

 ךיורּבעג-רעכיב ןגעװ (4 ןוא (עִילָאּפָאילּביּב) גנוטיירּפשראפ-רעכיּב ןגעװו (3 ,(עֶ;ּפַארגָא -
 םענופ ַײס ןרעוו טרידוטש ךֹוּב סָאד ףראד ןעגנולײטּפָא עלא יד ןיא .(ןזעװ-קעטָא;לּביּב) =

 ךיז טלײט גנולײטּפָא עדעי .טקנוּפדנאטש ןקיטראוונגעג םענופ ַײס .ןוא ןשירָאטסיה = -
 -כוּב םענופ סעידאטס עלא ןיא םוטעמוא לפיו ףֹא ,סע;צקעס ַײרד ןיא ןַײא םעדצוּכא - -
 -לעירעטאמ ,(טלאהניא) רעשיגָאלָאעדיא ןופ :ןטַײז ילרד ןופ טרידוטש ךוּב ּסָאד טרעװ ןזעװ = -

 עכעלצעזעג) רעכעלטכער - ךעלטנפע ןוא (.װ .א .א עַיציזָאּפמָאק ,קיפארג) רעשירעלטסניק =
 ַײּברעד קיטיינ זיא'ס .(רענעייל םעד ןוא ךוּב םעד ,רָאטװא םעד ךעַײש ןענַײז סָאװ ,סעמרָאנ
 ןיא .טיירּב רעייז סיוא ווָאנֹוקלעשטש טשטַײט "ךוּב , ףירגאּב םעד זא ,ןכַײרטשוצרעטנוא -
 סָאד ךיוא רָאנ ,עטקורדעג סָאד רָאנ טינ ,סנטשרע ,ןַײא רע טסילש ףירגאּב ןקיזָאדמעד = }
 -כיּב ןוא ןפורפוא ,ןעגנוטַײצ ךיוא רָאנ ,ךוּב סָאד רָאנ טינ ,סנטייווצ ,ןוא ךוּב ענעּבירשעג = }

 .(! טנעמוקָאד ןטקורדעג ןדעי לאל =
 םענראפ ,טלאהניא םעד עייגענעּב סעייד-עקולעכ ענלצנייא יד ףא טקוקעג טינ רעּבָא = -
 ,ךָאד יז ןעייטש ,רענעקכוּב ןוא ר יד ןשיװצ ןריטסיזקע סָאװ ,ע;גָאלָאנימרעט ןוא 5
 ןעייג ףָאסלָאקּפָאס לַײװ .ןדָאּב ןקיבלעזמעד ןוא ןייא ףא עלא טאמיק ,ןעמונעג טנורג יא

 עשידעּפָאלקיצנע ןא וזיא עִיגָאלָא;לּביּב וא ,םעד ףא ףיױנוצ עלא ךיז ליז
 -עטנעק ןוא .סעִידעי עלא םֹורא טּפאכ סָאו ,ט פ אֹוש נ סיװ - -טקעלּפמָאק =
 ךױא יײז ןענַײז עלא .ךוּב ןטקורדעג ןוא םענעּבירשעג םעד ןגעװ ןשינ }
 א סלא ןרעװ טריניפעד ץרוק ןעק סָאװ - עיגָאלָא;ילּביּב ןופ דנאטשאּב ןיא-זא ! יא = 2
 גנוטײרּפשראפ ןוא עיצוילָאװע , גנּוײטשטנא רעד רעּביא טפאשנסיװ

 יד יו ,ןענילּפיצסיד-טפאשנסיו ערענעלק ײר עצנאג א ןַײרא טײג--ךוּב םענופ -
 .קיפארג טרעט קאר ,(גנוּבַײרשאּבכוּב) עיפארגָאילּביּב ,ךוּב .םענופ עני

 .6 .װ .א
 זא ,ןקרעמאּב .ןרעמאלק ןיא ָאד רימ ןלעװ ,שינעייטשראפסימ א ןדַײמוצסיױא יידעק

 ערעדנא ,ךיז טייטשראפ ,טפאשנסיוו עשיגָאלָאילּביּב יד ךיז טלעטש ךוּב םעד קידנרידוטש -
 םעד ןשרָאפוצסױא קיטכיוו זיא רעטצעל רעד ראפ .שינעטנעק-רוטארעטיל יד יו ,ןּבאנפוא
 ראפ .קרעװ א ןופ םרָאפ עשירעלטסניק ךעלכארפש יִד ןוא טלאהניא ןשיגָאלָאעדיא

 עשינכעט יד .ה .ד ,עשירעלטסנ;ק- לעירעטאמ יד קעװצ-טּפיוה רעד זיא עֶיגָאלָאילּב '
 ןופ םוידוטש רעד טרעװ ַײּברעד זא ,ןדעֶר וצ קירעּביא זיא'ס .ךוּב םענופ .םרָאפ =

 יװ ,טכארטאּב טרעװ סָאװ ,ךוּב םענֹופ גנושרָאפ יד .ה .ד ,םרָאפ רעשינכעט רעוא

: 
 -ָאלצאגרעטניא רעלעסוירּב רעד ךיוא טקנוּפדנאטש ןטיירּב אזא אֹּב טַײצ עטצעל יד ךיז טלאה .,טסּוװאּב יי (3 14 א
 ןימרעט םעַננ ןטימ סעַיצַאקילּבוּפ עלעַיציּפָא ענַײז ןיא טציא ךיז טצונאּב סָאװ ,טוטיטסניא רעשיפארנָאילּביּב רעלאנ ר
 -רעד זא ,ןטלאה רימ .עִיפאֹרגָאילּביּב - רע כיּב ןימרעט ןטלא םעד טָאטשנא עִיּפארגָאילּביּב עלאטנעמוקָאד = }

 ןרירָאנגיא טינ רָאט עמ לַײװ ,רעקיטכיר ץנאג א ןעמונעג ךָאש ןיא זיא טקנופדנאטש רעלאטנעמוקָאד, רעקיזָאד |
 -רוּב יד אֹּב .(עֶיצנאלאוו לאלכיּב ןוא סעִיצאמאלקָארּפ ,ןפורפוא) רעכיּב יד רעסיױא ןלאירעטאמ עטקורדעג 6 4

 -יד רעּבָא טײגרעד ,לעמרָאפ גנערטש עִיפארגָאילַּביּב ןופ ןּבאנפוא יִד וצ וצ זעײג סָאװ ,ןפארגָאַילּבַלּב עזאושז | 4
 ,םזילאמיסקאמ ןשיפארגָאילּביּב ןזָאלטלאהניא ןוא ןדליוו א זיּב עִיצאטנעֶירָא עלאטנעמוקָאד עקיזָאר ר

 יי

 == וי

 ןופ עיציניפעד רענעי טימ םיקסאמ ןצנאגניא רימ ןענַײז גנורְילומרָאפ רֶערנוא ןופ ןעעז ןצ זיא'ס יװ (5 2 4
 ,ז6חעתסמסגסאעס, 282 תקסהאעסצ תץסעסההמהמעה, 610 סָצעג400ש8 עז :ןַײז עז) - יקסווָאסיל טיג סע סָאװ ,עַיגָאלָאילּביּב 4

 ,1108 ת2טעח02626202/ גזתז 20:ג;א6טעז ת1011112188 וע 10 :עיציניפעד עקיזָאדיד זיא טָא ,(2818" . 8.1902, ספק 1 5

 תעזסתעזחנזעאוצצ, 00י 6סםענמאזסתזָצ10 '61111196601616, תץתנעעגט6012116 1ו 160ץסנעטס02816 0388 1886 גסניצ{ |

 1:884 48840208 מת 64 תץקסנטנסצז עז 118090211631 1 113161011824 046451) 60 1141 130:311111:11061111, ןומסקס-- :

 07080106241184 11 810008781111 תמסנו 1 1111622161411006921 1{ תסצהעתע, 2 '182286 2212014614106 ךגקנו4114 לז . טבפע- 7
 : ' טי 1

 סמע10 20214669862100 6066ד282 םדעצ ןס,,4 תןוז ןהכהנוננמזא 06600:1621861728* . : : 3 { "א
 : צ ה 6 עד : 2

 :י = : , 5 איגר עו = : יב = הא =



 א עלָאלאלצ' רעשידִיי ןופ ןּבאגפוא יד--גרעּברעּביל י 12

 . ןוא טלאהגיא יא ַײס ןדנוּבראפ גנע ,סקעלּפמָאק רעשירעלטסניק-לעירעטאמ רעטמיטשאּב א
 : .(1 ךוּב םענופ ליטס ןטימ ַײס

 :רעקידנעייװצ א זיא גנושרָאפ רעשיגָאלַאֵילּבִיּב ןופ דָאטעמ רעראּבלטימוא רעד
 .  אוּב םענופ עִיצילָאװע ןוא גנּוייטשטנא רעד טימ ןוט וצ טָאה'מ ןעװ--רעשירָאטסיה א
 . ! -ַײרשאּב רעד ןגעװ ךיז טלדנאה סע ןעװ ,רעשיפארגָאילּביּב- שיטסיטאטס ןוא
 .עשינכעט-ןייר א ,סעמע ,זיא גנולייטרעדנאנאפ עקיזָאדיד .ךוּב םענופ גנוטיירּפשראפ ןוא גנוּב
 ןרעװ טעדנעװעגנָא ןדָאטעמ עדייּב עקיזָאדיד ןענעק רעשרָאפ ענעדישראפ ןופ טנעה יד ןיא
 .עיגָאלָאדָאטעמ רענײמעגלא רעד ןֹופ ּפָא ןיוש טגנעה סָאד .ןפיוא םענעדישראפ א ףא
 זיא ָאד .רעטַײװ ןדער ךָאנ רימ ןלעװ םעד ןגעװ רָאנ ,ןטנרעלעג ןרעדנא רעדַא םעד ןופ
 ןטמיטשאּב א רָאנ טינ טָאה עיגָאלָאילּביּב זא ,ןלעטשוצטסעפ קיטכיוו עלַײװרעד זדנוא ראפ
 רָאנ--סקעלּפמָאק רעשירעלטסניק-שינכעט רעסיװעג א סלא ךוּב סָאד--גנושרָאפ ןופ טקעיּבָא
 ,ןבאגפוא עריא וצ וצ טייג יז עכלעוו טימ ,ןדָאטעמ עסיוועג ךיוא טגַאמראפ יז זא

 וצ סױא ץלא ךָאנ טמוק טפאשנסיו רעשיגָאלָאְילּביּב רעד סָאװ ,ףורעד טקוקעג טינ
 עקפאד ןוא ,טגנאלרעד רָאי עכעלטע עטצעל יד ראפ ךָאד יז טָאה ,גנונעקרענא ראפ ןפמעק
 טינ סלאפנלא זיא'ס .עגיירדאמיגנולקיווטנא רעכיָנה ץנאג א וצ ,.ר .ר .ס .פ ןיא זדנוא אּב
  טימ ,טפאשנסיװ עקיזָאדיד ךיז טניפעג'ס ןכלעוו ןיא ,דנאטשוצ ןקיטציא םעד ןכַײלגראפ וצ
 / וצ גונעג זיא'ס .דנאלסור ןטלא ןיא ןענופעג ךיז טָאה יז ןכלעװ ןיא ,דנאטשוצ םענעי
 - טריזינאגרַאער ןצנאגניא ןיא עַיצילָאװער רעד ןופ טַײצ רעד ןיא .ןטקאפ רָאּפ א ןעגנערּב
 קראטש ןַיא ןרעמאק-רעכ;ּב יד ןופ טעּברא יד .עיצארטסיגער-קורד עשיכולעמ יד ןרָאװעג
 טוטיטסניא ּרעלעיצעּפס א ןרָאװעג' טריזינאגרָא זיא ךארגנינעל ןיא .ןרָאװעג טרעטיירּבראפ
 װעַיק ןיא .שינעטנעק-קעטָאִילּביּב ראפ טוטיטסניא א--עװקסָאמ ןיא ןוא ,ןזעוו-רעכיּב ראפ
 טָאה ךנאל ןצנאג םעניא .ןועװ-רעכיּב ראפ טוטיטסניא א טנפעעג ךךיוא ךיז טָאה
 .-שיפארג עליפא ןוא עשיראקעטָאילּביּב ,עשיפארגָא;לּביג יד טגַײװצעצ רָאג זיּב ךיז
 ,ןקעטָאילּביּב עכעלטפאשנסיװ ,ןרעמאק-רעכיּב ץענ עצנאג א .טעּברא עשירעשרָאפ עשינכעט
 . ףיוא יװ סעַיצוטיטסניא ערעדנא ןוא ןגאלראפ ,ןעייזּומ-רעכיּב ,ןטעניּבאק עשיפארגָאְילּביּב
  -ָאװער-רעּבאיטקָא ןופ רָאי קילדנעצ ןראפ ןזיוואּב ןּכָאה ןּבאגסיוא עשידָאירעּפ ענעדישראפ
 ' ןוא עֶיגָאלָאילּביּב רעּביא ןעלקיטרא ,ןרושָארְּב ,רעכיּב עסאמ א ןכעלטנפעראפ וצ עִיצויל
 עצנאגא םעיאדא ןענַײשרעד ןוא טנַײשרעד ןּבָאה םעדצוכא .ןעמעלּבָארּפ ערעדנוזאּב עריא
  .עִיגָאלָאילּביּב ןופ ןגארפ עלעַיצעּפס ןוא עניימעגלא טעמדיװעג ןענַײז סָאװ ,ןלאנרושז ייר

 --ָאװער-רעּבאיטקָא ןופ טַײצ רעד ראפ טָאה עֶיגָאלָאְילּביּב עשיטעווָאס עניימעגלא יד רעּבָא
 רָאנ טינ ךיז טָאה סע טסייה סָאד ,גלָאפרעד ןקידסעמאק א וצ רָאנ טינ טגנאלרעד ע;צויל
 / ןיא ךיוא ךיז טָאה סע רָאנ ,טעּברא רעד ןופ ּבאטש סאמ רעד טרעטיירּבראפ קראטש
 / ילאעדיא-שיטסילאודיוידניא טָאטשנא .רעריא סּוהעמ רעד ןטיּבעג סָאמ רעסיורג א
 . ןיא ךאו: רעכעלטעג א סלא ךוּב םעד ןגעװ ַײרעלּפאלּפ רעוויאנ ןֹוא ןשינעזדנַאלּב עשיטס
 -עטאמ-שיטקעלאיד ףא עַיצאטנעִירָא עטסעפ א ןעמונעגנָא עֶיגָאלָאילּביּב עַײנ יד טָאה ,(?"ךיז
 ןופ,רעגערט א סלא ךוּב םעד ןשטַײטסױא ןּבױהעגנָא טָאה ןוא עִיגָאלָאדָאטעמ רעשיטסילא;ר
 .עיצקנופ רעשיגָאלָאעדיא-לא;צָאס רעסיוועג א

 : -  עונָאלָאלביּב ןוא שינעטנעק-רוטארעטיל ןשיװצ עיניל-עיצאקראמעד יד ךיז טזָאל ןיימעגלא ןיא בוא (
 /  -ֹביװ רעד .ןטַײוטש-ץענעוג ןאראפ ןטיּנעג ערעדנוואּב עקינײא ןיא ךָאד ןענַײז ,טכַײל ץנאג ןלעטשנַײא

 5 / ןופ .לאלכיּב ןוא רענעײל ןופ םעלּבָאּוּפ יד ןוירוטש ףראד רעװ ,םעד ןגעו טַײרטש רעד זיא ייז ןופ רעטסקיט
 5  ןעמו ףראד םעלּבָאּפ עקיזָאדיד זא ,ןטלאה (טַײצ עטצעל יד טּפיױהרעּביא) רעשרָאפ-רוטארעטיל עקיניײא .גנוקריווכוּב
 .ךריװ העשירארעטיל ןוא קאמשעג ןגעװ םעלּבָארּפ רערעטיירּב ךֶאד ןופ טנעמעלע ןשינאגרָא ןא סלא זיױלּב ןרידוטש
 = ןװיסאפ א יװ רָאנ סינ ךוּב םעד ןשרָאפ ךיוא זיא עּבאגפוא רעײז זא ,ןענעכער רעדיװ ןגָאלָאְילּביּב יד .גנוק
 : .רָא ט קא פ ןקירנקריװ-שיגָאלָאעריא ןא יװ ךיוא רָאנ ,טקודָארּפ ןשיג ָאלָאעריא-לאָיצ
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 13 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאילּביּב

 .גנושרָאפ רעשיגָאלָא;לּביּב ןופ דָאטעמ ןשירָאטסיה ןגעװ טדערעג ןּבױא ןּבָאה רימ
 ןעמ זומ ךוּב סָאד זא ,ןענעקרענא טינ ןלָאז סָאװ ,עטנרעלעג עניוזא ָאטינ טאמיק זיא'ס
 רעּבָא רערעדעי טינ .שירָאטסיה ךיוא רָאנ ,שיפארגָאילּביּב-שיטסיטאטס רָאנ טינ ןשרָאפ.
 .ןפיוא ןקיּבלעזמעד ןוא םענייא ףא דָאטעמ ןׁשיִרָאטסיה ןטימ ךיז טצונאּב

 עשיסור עטסרענָא;צקאער -- טגָאזעג יו --יד ןופ םענייא ,(ז לשָאמעל ,ןוועיאפוק אּב
 .עלאעדיא א ןוא עשיריפמע ןא :ץנעטסיזקע עקידנעייווצ א ךוּב סָאד-טריפ ,ןגָאלָא;לּביּב
 ןופ גנולקיוטנא עשיריּפמע יד זיולּב ,ךיז טייטשראפ ,םיא אּב ןעמ ןעק שירָאטסיה ןשרָאפ
 ץנעטסיוקע עלאעדיא עקיזָאדיד .טרינָאיצילָאװע טינ ךוּב סָאד טָאה לאעדיא לַײװ ,ךֹוּב
 ךָאנ ןענַײז טלעװ רעד ףא ןעו ,ןָא טַײצ רענעי ןופ טינ ריש ךוּב סָאד טריפ ,וועגא .,סנַײז
 טרָאװ םעניא זיא--(* ךוּב םעד ןגעוו וועיאפוק טגָאז -- סוהעמ ןַײז , .ןעוועג טינ ןשטנעמ ןייק
 זיא ּבײהנָא םעלא םוצ, ."טַײקכעלנעזרעּפ רעד ןיא זיא טלאהניא ןַײז ןוא (סָאגָאל ,רָאװָאד)
 סָאד ןוא, ,ןשטנעמ םאּב טינ ןוא ,"טָאג אֹּב ןעװעג זיא טרָאװ סָאד ןוא טרָאװ סָאד ןעוועג
 טימ רָאנ ןוא ןָא קיּבייא-רוא ןופ ןעוװעג זיא טרָאװ סָאד , .ץלא .ה .ד ,"טָאג ןעוועג זיא טרָאװ
 ,ןאד ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד (3.:"טַײהשטנעמ רעד ןופ טכיל א ןרָאװעג סע זיא טַײצ רעד
 ןענאטשטנא זיא'ס ןעוו ןוא ןייטש ןוא םייל ןיא ןרָאװעג * טריסקיפראפ זיא טרָאװ סָאד ןעוו
 .(+ "גנוטַײדאּב עשיטסימ ןיַא ןריױװעגנָא טינ טַײצ עגנאל א, ,וועגא ,טָאה סָאװ ,ךוּב סָאד

 אֹּב זיא סָאװ ,ךוּב םענופ ץנעטסיזקע עקידסעימשאג-שיריּפמע ידי עליפא רעּבָא
 ליפיוזא ףא זיא ,םעִיק ןקידסעינכור-לאעדיא ןַײז ןופ גנולגיּפשּפָא עסאלּב א זיולּב ןוועיאפוק
 עטכישעג-ךוּב יד זא ,"ןטשרעּביײא , םענופ טרינימרעטעד ןוא ןּבירשעגרעדנאנאפ ,טמיטשאּב
 ןופ ןעמרָאפ עלעירעטאמ ענעדישראפ ןרירטסיגער ץוכא ,ןוט וצ סָאװ טינ טאמיק טָאה
 ,(6 עיצאנאמע רעקיטסַײג-ךעלטעג

 טלעטש ךוּב םענופ עטכישעג רעשיגָאלָאעלעט ןוא רעשיגָאלָאעט רעקיזָאדרעד ןגעק
 ןא רָאג עִיגָאלָאילּביּב (עשיטסיסקראמ א ןיוש סָאמ רעסיורג א ןיא) עשיטעווַאס עגנוי יד:
 עלא טימ ךוּב סָאד זיא סקעלּפמַאק רעשירעלטסניק-לעִירעטאמ א סלא .עִיצּפעצנַאק רעדנא
 -אּב א .וװ .א .א קיפארג ,עיצארטסויליא ,עִיציזַאּפמָאק-טסקעט ,ןטַײהלצנייא עשינכעט ענַײז
 רערענעלק א ןיא רעדָא רערעסערג א ןיא סָאװ ,טקאפ א ,ןּבעל-רוטלוק ןופ טקאפ רעטמיטש
 רעכעלטפאשלעזעג רעקימורא רעצנאג רעד ןופ ךָאט םעד סיוא .ךיז טימ רע טקירד סָאמ
 .עוויווס-רוטלוק

 -ראפ עטכישעג ןַײז ןוא ךוּב םעד ןעמ ןעק ,גנונייײשרעד-רוטלֹוק עדעי יװ יוזא טקנוּפ
 -וק עשיטילַאּפ ןוא עשימָאנָאקע-לא;צַאס ענעי טימ גנאהנעמאזוצ ןגנע ןא ןיא רָאנ ןייטש
 עריא עלא טימ טפאשלעזעג רעד ןופ ןּבעל-רוטלוק עצנאג סָאד ןרינימרעטעד סָאװ ,סעּכ

 םרָאפ עלעִירעטאמ יד זיא םרָאפ רעשירעלטסניק רעדעי טימ ךַײלגאּב .ןסאלק עטלעטשעגנגעק -
 ןצנָאגניא ןלאפ ןּפאטע עקיזָאדיד .ןפאטע ייר א גנולקיווטנא ריא ןיא ןעגנאגעגכרוד ְךֹוּב ןופ
 רֶעֹד ןופ ןּפאטע-טנורג יד טימ ךָאנ טלאהניא רעייז ךָאנ ייס ןוא שיגַאלָאנָארכ ַײס ףיֹונּוצ
 רעּבלעזרעד ןיא ןּבָאה ,טסנוק ןיא טשרעהעג ןּבָאה סָאװ ,ןליטס יד .עֶיצװײלָאװע-טסנוק רעניימעגלא
 יֵאקָאראּב ,סנאסענער ןגעװ ךיוא סיי ךוּב ןופ עטכישעג יד .קורדכוּב ןיא טשרעהעג טַײצ

 רעד ןופ ַײרּפ ןעװעג טינ זיא ןעלװַאט יו לאטעד אזא עליפא .װ .א .א ךיפמא ,ָאקָאקַאד -

 זיא לקיטרא רעד ,22 .ז ,86ז6טומ םנטוגס10שוסטזמ" ןיא ,,םמסס:1סגזתז (ןוצע10 000/1111 1811 ע11יע1 לקיטרא ןללז עז

 : .(1924 ,דארגנינעל) םרָאפכוּב ןיא ךיוא סיורא
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 ןנט (4

 -- יעקירָאטסיה םענופ עּבאגפוא יד, .רענא;טרעקיר רעוויטימירּפ א וועיאפוק זיא ןעמונעג טנורג ןיא (5

 ןּבַײרשאּב ןיא טײטשאּב--(1924 ,דארגנינעל) ,הסצסץאה ע עחע02626446" טעּברא ןַײז ןיא ,לשָאמעל ,רע טגָאז

 - א כ סָאװ ,ןּבעל ןלאָיצָאס םענופ ןעגנונַײשרעד על עודי װידניא יד רעקיּבראפנדישראפ ןוא רעלופ סָאװ

 ."רעביא טיג לָאמנײק ךיז ןועז



 א 4 .עָאלָאזלביב רעשידִיי ןופ ןּבאגפוא יד -גרעּברעּביל .? 14
 0 עי

 אש יי ,טגָאז ,טועדנוהרַאי אצו ןיא .ליטס ןקידנשרעה םעד דאצימ גנֹוקריוו

 1 ועסעב ךיז ןעמ ראק ש טול סָאװ ,ןעלװָאט עשִיעּפָארײא יד ןרָאװעג ןפאשאּב, לא

 א 6 = יב עג יד טול יו ,עלצארוואטסער רעד טימ טקידנעעג ןוא סנאסענער אט

 4 יו .-ישראפ ףֹא טרָא ןקידעװָאקעּב: אזא קידנעטש טמענראפ סָאװ ,ךוּב רעשיטעווָאס רעד

 4 .ןוא קקיפארג רעלעגיגירָא ןַײז טימ וצ טיצ ןוא ןעגנולעטשסיוא עלאנָאלצאנרעטניא ענעד

 א םעד סיוא ךיוא טקירד ,טַײקמאזקרעמפוא עניימעגלא יד קינכעט רעשירעלטסניק

 7 ןופ ןוא עְכָאפע ןַײז ןופ ליטס (ןטמערופעגסיוא ןצנאגניא טינ ךָאנ ןַײז לָאז) ןקיד

 4 א 0 אי לאה רעשיראטעלָארּפ רעלאָיצַאס רעד ןופ ליטס םעד ,סאלק

' = 0 

 .-ָא;לּביב- שיטסיטאטס ןטימ ןיא ,דָאטעמ ןשירָאטסיה ןטימ סָאװ ,עקיּבלעזסָאד
 ןןענַײז ,דָאטעמ ןטְשרע םענופ רענגעק עלעמרָאפ ןייק ָאטינ ןענַײז סע בױא .ןשיפארג
 .רעדיװ ָאד טייטש עגארפ יד רעּבָא .דָאטעמ ןטײװצ םעד עייגענעּב ָאטינ עדאווא ייז
 .רָאטעמ ןטנעקרענא-ןיימעגלא ןקיזָאדמעד טימ ךיז טצונאב עמ ינזאיוװ ,םעד ןגעװ

  דעגָארדאהעּב א ןופ םינָאמיס ןאראפ ןענַײז -- וועלוואלסידאלוו טגָאז -- טַײז ןייא ןופ,
 -כוּב יא קנאדעג ןשיטסילאָיצָאס-ךעלטפאשנסיװ א ןופ גנורימרָאפסיױא רעקיד
 / ןָא טעליוּב סרעדנוזאּב ךיז טקרעמ סעצָארּפ' רעקיזָאדרעד .עִיּפארגָאְילּביּב ןוא שינעטנעק
 יז ,גנומיטשאּבטסּבלעז עלאיצָאס ריא טכוז עִיּפארגָאְילּביּב יד ,ר .ר .ס .פ ןיא זדנוא אּב
 - ןא טּכוז ןוא גנודנעװנָא-ליצ עַײנ א ריא טיג ,טעּברא ריא טלאהניא םעַײנ א טימ ןָא טליפ
 רָאלּביב (עשיטעווָאס) יד סָאװ ,טקאפ רעד, .ךָאנ ךָאט םעד ךָאנ ךוּב םעניא גנוריטנעֶירָא
 / "כיװ רעד זיא--ךוּב םענופ גנוצאשּפָא יד עּבאגפוא ריא סלא טנעקרענא עיפארג
 / -"עִיפארגָאילּביּב-עַיצולָאװער-ראפ רעד ןופ רעטנוא יז טדייש סָאװ ,ךירטש רעטסקיט
 'דציב ןשירעלקפּוטילָאּפ םענופ רעמונ ןטשרע ןופ לקיטרא-ע;צקאדער םעניא רימ ןענעייל
 - .רָא 1922 ןיא ןייגוצסיורא ןּביױהעגנָא טָאה סָאװ ,,,טה66װ+ !אװוויז  לאנרושז ןשיפארגָאיל
 עקיזָאדיד ןיא ןכָארטשעגרעטנוא קיטכיר זיא עִיּפארגָאילּביּב ןופ סעצָארּפ-טרוּבעגרעּביא רעד
 "אב עּכעלהעניא א ןוא גנוצאשּפָא ןא ךיוא רעִירפ ,ךיז טייטשראפ ,ןעוועג זיא'ס .רעטרעוו
  ןלאָ;צָאס םעד טימ ןעמאזוצ ,טרעדנוהרָאי אא םעניא זױלּב רָאנ ;ךוּב םענופ גנוּבַײרש
 . ועכעלטגירג א זַײװכעלסיב גנונַײשרעד עקיזָאדיד טרעוו ,טפאשלעזעג רעד ןופ טרוּבעגרעּביא
 .עִיִפארגָאילּביּב רעד ןיא גנוטכיר עקידרעקיִא

 יי ' ,סנייא זיא סָאד
 א ךיוא סיטערָאעט סיוא קידעגָארדאהעּב ךיז טמערופ טַײז רעטייווצ רעד ןופ ןוא

 .עשיטסאלָאכס- לעמרָאפ א --קנאדעג ןשיפארגָאילּביּב םעד ןיא גנוטכיר עטרעקראפ
 י / שא ןפא ּפָא טצאש ןוא עיגָאלָאעדיא רעטלא רעד טימ ןעגנורדעגכרוד זיא סָאװ ,לוש
 ןופ גנורונָאזצקעלָאק עכעלּפיצנירּפנָא ןא סלא עִֶיִפארגָאְיִלּביִּב רעד ןופ ןּבאגפוא יד ןפיוא
 ,(2 "גנוראפרעד רעכעלשטנעמ רעדעי

 : - ןּבאגפוא יד וצ גנאגוצ ןשינאכעמ-שיליּפָאָילּביּב ןטרעווילגראפ םעד טָאטשנא ,ָאולא
 7 עי א ןוא רעטסּוװאּב-ליצ א ןַײא .ר ,ר .ס .פ ןיא ךיז טלעטש עיפארגָא:לּביּב ןופ
 - עֶיפארגָאְלּביּב טינ ךיוא ,עִיפארגָאילּביּב םאטס טינ ,ןּבאגפוא עקיזָאדיד וצ גנאגוצ רעטריט
 2 + ּבילְוצ .עיפארְגָאְילּביּב רָאנ ,ןגעו סעכאנ-רוטלוק ןשיטנעגילעטניא-ךעלרעגריּבניילק םענופ
 2 מאס סָאװ טָא -- ןקעווצ עכעלטפאשנסיוו עטמיטשאּב ןוא ןשינעפרעדאּב-רוטלוק עטערקנָאק
 א ,גנוּבַײרשאּבכוּב עשיטסיסקראמ יד סיוא
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 15 ךובלמאז רעשיגָאלָאָ;לּביּב ' 2
 }טי היד א עא רעאלע א יה

 -עגנבױא רעד ןיא .גנוּבַײרשאּב ןופ רעטקאראכ ןגעװ ךָאנ רעטרעװ רָאפ א :
 -יטעװָאס רעד ראפ עטסשיטסירעטקאראכ סָאד ןא ,ןזיװעגנָא ןיוש זיא עטאטיצ רעטּכארּב
 רעקיטכיר רעדָא ,ךוּב םענופ גנוּבַײרשאּב עלעמרָאפ יד טינ זיא עיפארגָאילּביב רעש

 גנוּבַרשאּב יד .ה .ד ,ענַײז גנוּבַײרשאּב עכעלררעניא יד רָאנ ,לטעלּבראש ןַײז ןופ
 -ראפ טימרעד גנאהנעמאזוצ ןיא .ךוּב םענופ גנוצאשּפָא יד ןוא טלאהניא םענופ

 -ארגָאדעכס יד רָאנ טינ טרָא ןקידעװָאקעּב א עֶיפארגָא;לּביּב רעשיטעװָאס רעד ןיא טמענ . |

 גנורירעפער ךיוא רָאנ ,גנוּבַײרשאּבכוּב עלעמרָאפ ןוא עצרוק .ה .ד ,גנוריטָאנא ןוא גנוריפ
 ,גנוּבילרשאּבכוּב עקידנריטנעירָא-שיטירק ןוא עיונעג .ה .ד ,גנוריזנעצער ןוא

 יא

 רָאָילּביּב ןוא עטכישעגכוּב ןיא רָאפ טמוק סָאװ ,ףמאק רעשיגָאלָאדָאטעמ רעקיּבלעזרעד
 רעד ןיא ןוא ,ןענילפיצסיד עשיגָאלָאילּביּב עקירעּביא יד ןיא רָאפ ךיא טמוק ,ע;ֿפארג
 טינ ןעוװעג זיא טפאשנסיו-קעטָא;לּביּב עטלא יד .שינעטנעק- קעטָאילּביב ןיא ייד רעטשרע
 -יטאטס יוזא טינ ,עטלא יד יװ ,טרעווילגראפ-"וויטקעיּבָא, ןוא שיטסילאמרָאפ רעקינַײװ -
 עסיורג ענעי ףא (!ןזיװעגנָא טָאה ןינעל ןיוש .עִיפארגָא;ילּבּב עשיטאטס יװ ,עשיטס = }

: -: 1 2 : 
 . אקצתסאהא. ,8310 תעסהה עז תסמסקתצ 01סטע 0 0202נ0שס8 84". 000קמע8 סצץקעועאסמ 28 098964 : עז (1 6

 ע ץס462 .(סמעװה) 8802נ0חצ08 0262201698000 2628. 1118, 2100888) 1999 ע.

 ןז. סגזָאנעס22. ,:16תע עז סץזמעפהמ. 822הףע 0203. 2028 (,/ 7201 סעסהעסצסאהקפ" 56 1 (4) שא

 0. תקסּכסעסעסא88, ,88ת0עעז ,ןסחמה וז 000העסת688 1( קנטסעע .א: 2--8 (9- 6) 1924) 1 4 א

 4. דחסאקסמסעעגו. ,/ןעקסנאעעגעג ,1סעגצ8" (1016., 5 4--5 (7--85) 1924)-

 ןפא ןטָארטעגסיױרא גנודליּבסקלָאּפ ןגעוװ לקיטרא ןא ןיא ןינעל זיא רָאי 1913 ןיא ךָאנ זא ,טנאסערעטניא א

 ןקיזָארמעד ןיא  .ַײרעקעטָאָילּביּב ?רעשימעדאקא , ןוא רעשירענָאיצקעלָאק-טרעװילגראפ רעד ןגעק ןפיוא ןטספראש =

 רעויטקא רעד ןגעװ ןטקאפ ײר א ןינעל טגנעיב ("גנודליּביסקלָאפ רעד ראפ ןכאמ ןעמ ןעק סָאװע) לקיטראי וי
 טגָאז ןוא ןקעטָאילּביּב (רעקרָאי-ינ רעקירעד) רענאקירעמא ןוא עשִיעּפָארײא עסיורג יד ןופ קיטילָאּפ-רענעייל =!

 :סקירגגלָאפ יְרעֶדי ש
 -יוָאדיד ןכ אמ--ענאגפוא עדליװ ,עכעלדנעטשראפמוא ,עקידענושעמ א ךיז רַאּפ ןעמ טלעטש טרָאד, 1:

 -עג ךעצ ןואפ רָאנ טינ ךעלטירטוצ ןקעטָאַילּביּב עסיורג הועײהעגמוא עק = :

 ,עסאמ רעד ואפ ךיוא רָאנ ,ןטסילאיצעּפס ערעדגא ןוא ןרָאסעּפָאוּפ ,עטגרעל ||

 .(.ל .י--- רערעזדנוא וויסרוק) .סאג רעד ואפ ,ןיומאה ןואפ 6

 ןענעק ריא טימ סָאװ ,*גנונעדרָא, רעדיווטעי ןופ ןלעפ ןימ ארא'ס ! ןזעװ-קעטָאָילּביּב םענופ עַלצאנאּפָארּפ ארא'ס } 

 טלדנאהאּב יײז ןּבָאה'ס סָאװ ,םילָאלק טָאטשנא .ןריצלָאטש טכער טימ (.ל .י -- דנאלסור עטלא סָאד .ה .ד) רימ .עדארג =

 ןטעטילאמרָאּפ רעטרעדנוה וצ זיױלּב ןרעלק סָאװ ,סעִיסימָאק ,סעֶיסימָאק עשיטארקָארויּב קילדנעצ ַא טעּבראעגסיוא ןוא :

 ןענעק ןלָאז רעדניק עליפא זא ,ףורעד טַײקמאזקרעמפוא יד ןדנעוו םעד טָאטשנא ,ץונאּב-רעכיּב ןראפ ןעגנוצענערּגאּב ןּוא - , 
 רעביּב ןענעײל םייה רעד ןיא ךיז אֹּב ןענעק ןלָאז רענעײל יד זא ,ראפרעד ןגרָאז ;סעַיצקעלָאק-רעכיּב עכַײה יד ןצוג א

 יז ןיא סָאװ ,סָאד טינ ןְקעטָאְילּביּב עכעלטנפע יד ןופ גנוכיירגרעד רעטסערג רעד ראפ ןטלאה ; ןקעטָאְ;לּביּב-עכולעמ ןופ =

 סָאד רָאנ ,ה"י א ןופ ןדאיוואסק ןוא ה"י אשו ןופ סעּבאגסיוא-קורד ,ןטעטיראר ליפיוזא ןוא ליפיוזא טיהעגּפָא ר
 ןעגַײז רענעײל עַײנ ליפיוזא ןוא ליפיוזא סָאװ ,ןסאמ יד ןשיװצ ןרילוקריצ רעכיּב ליפיוזא ןוא ליפיוזא סָאװ

 ליפיוזא ןוא ליפיוזא סָאְוו ,טקידירּפאּב ןפיּוא ןטסלענש ןפא טרעװ ךוּב ןפא גנורעדָאפ יד סָאװ ,ְךוּב .םוצ ןגיוצעגוצ =

 ךיז ןצונ וצ ,ןענעייל םוצ ןגיוצעגוצ ןענַײז רעדניק ליפיוזא ןוא ליפיוזא סָאװ ,טנעה יד ףא ןּבעגעצ ןענַײז רעּכיּב 1
 : ."קעטָאילּביּב א טימ = -

 -אקירעמא ןוא עשִיעּפָארײא-װערַײמ יד טצאשעכּפָא ךיוה טָאה רעכלעוו ,ןינעל זא ,ןרער וצ קירעּביא זיא'ס ר

 -עגקעװא ָאד ךיוא עיצײלָאװער-רעּבאיטְקָא רעד ןופ ןּכָאצינ ןכָאנ טָאה רעכלעװ ןוא קינכעט-קעטָאילּביּב עשינ

 ,סעכולעמ עשיטסילאטיּפאק יד ןגָאירעּביא ןוא ןגָאירעד וצ עּבאגפוא יד דנאל ןצנאג ןראפ ןוא יײטראּפ רעד ראפ טלעטש } 2
 -כרוד ,עקירעמא ןוא עּפָאריײא ןיא ,טרָאד זיא ןזעװ-קעטָאילּביּב עצנאגסָאד טַײװ יו ,טסּנוװעג טוג טַײז רעטייווצ רעד ןופ טָאה

 -ּביּב יד טגָארט דנאלגנע ןיא רעדָא עקירעמא ןיא .סאלק ןקידנשרעה םענופ עַיגָאלָאעריא ןוא טסַײג ןטימ ןעגנורדעג :

 רעד זיּב קידנטראוו טינ .ףוא טרעלק ןוא טיצרעד קעטָאְילּביּב יד .רעטקאראכ ןוויטקא טסכעה א .טעּברא-קעטָאַיל

 ײדעק ץלא טוט יז .ןענעייל רָאנ ןעק סָאװ ,ןדעי ךוּב םעד רעטנוא יז טגָארט ,ךוּב םוצ ןעמוק ןיילא טעװ רענעײל -

 -א'ק עשיטילָאּפ-רוטלק יד ןוא גנוט כיר עשיגָאלָאעדיא יד רעּבָא .ןריזיוויטקא ןוא-ןקעווּוצפוא רענעײל םעד

 ןיא ,טלעװ העשיטסילאטיּפאק רעֶד ןיא ,טרָאד .ודנוא ַאּב יװ ,ערעדנא ןא רָאג ,ךיז טייטשראפ ;ָאד זיא ענָאװ
 ןטלאטשנא-רוטלוק ןוא-גנודליּב עלא ןופ יװ ,קעטָאילּביּב רעד ןופ טַײקװיטקא עשיועגערט-רוטלוק עקיזָאדיד =

 יו טגיד טרָאד ,ןסאלק עקידנטע ברא יד ןופ ןסערעטניא יד ןגע ק טעדנעװעג ,לאקכוּב

* 
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 עִיגָאלָאָילּביּב רעשידַיי ןופ ןּבאגפוא יד --גרעּברעּביל .י 16

 6 - -יראקעטָאִילּביּב רעד ראפ ַײס טלעטשעג טָאה עִיצוילָאװער-רעּבאיטקָא יד סָאװ ,ןּבאנפוא

 יא : .עירָאעט רעשיראקעטָא;לּביּב רעד ראפ ַײס ןוא קיטקארּפ רעש

 / -טסכעה ריא שיטסירעטקאראכ רעײז זיא שינעטנעק-קעטָאילּביּב רעטלא רעד ראפ
 + ןענאטשעג זיא טַײקמאזקרעמפוא ריא ןופ טנורג ןיא .רענעײל םוצ גנײצאּב עװיסאּפ
 ןשיװצ טפאש קעטָאְילּביּב יד סָאװ ,גנודניבראפ עפיט יד ,ןיילא ךוּב סָאד זױלּב
 1 -קעטָא;לּביּב ןופ טקעיּבָא-טּפיוה רעד ןַײז טפראדעג טלָאװ סָאװ ןוא רענעייל ןוא ךוּב םעד
 .רענעַײל ןייק טינ ןענַײז סָאד -- ןקעטָאילּביּב, .ןרעװ טרידוטש קינייװ רעייז געלפ ,גנושרָאפ
 / טױל רעכיּב יד .ןופ ע;צאזינאגרָא רעד ןיא טייטשאּב רעקעטָאלּביּב םענופ טעּברא יד
 -עגּפָא ןטסעּבמא ןרעװ ןלָאז ןדנָאפ ענענאראפ יד יידעק םילָאלק עשינכעטָאילּביּב עטמיטשאּב
 / ,שינעפרעדאב ענַײז ןשרָאפ ןגעװ ,רענעײל ןטימ טעּברא רעד ןגעוו .טצונעגסיוא ןוא טיה
 : .ןייג טינ דיר ןייק עליפא ָאד ןעק ןפיוא זיא טינ זיא'ס ןכלעװ א ףא םיא ןפלעה ןגעװ
 רעשיראקעטָאילּביּב רעצנאג רעד ןופ טאמיק טקנוּפדנאטש-גנאגסיוא רעד זיא סָאד טָא
 .(6 "טרעדנוהרַאי ןקירָאפ םענופ לטרעפ ןטצעל ןזיּב עירָאעט

 / שינעטנעקיקעטָאילּביּב ןיא ןענאטשעג טפאשנסיו עזאושזרוּב יד זיא ןעעז רימ יװ
 "ווא טקנוּפ .ןענילּפיצסיד עש:גָאלָאִילּביּב ערעדנא ןיא יװ ,סעִיציזָאּפ עקיּבלעזיד ףא טאמיק
 ןוא גנוײטשטנא יד ןּכאמ רָאלק ףראד עמ ּוװ ,קיטענעג רעשיָאלָאילּביּב ןיא יװ
 -שיגָאלָאעדיא יד וװיטקעּפסרעּפ חעשירָאטסיה א ןיא ןקעלּפטנא .ה .ד ,ךוּב םענופ עיצוילָאװע
 6 "מרעטעד לָאר עקיזָאדיד ןּבָאה סָאװ ,ןרָאטקאפ-טּפיוה יד ןוא ךוּב םענופ לָאר עלענַאיצקנופ
 : רעד רעסיוא אוו 876606 2610:0118008 ,יוזא םאטס ךֹוּב סָאד טרידוטש ןעמ טָאה ,טרינ
 : ,קיטאטס רעשיגָאלָאַילּביּב ןיא יװ יוזא טקנוּפ ;עוויוװס-רוטלוק רעשירָאטסיה רעקידעּבעל
 ןעמ טָאה ,גנוּבַײרשאּבכוּב עטריטנעירָא-לאָיצָאס ןוא עטסּוװאּבליצ א ןְּבעג ףראד עמ ּוװ
 - עיצארטסיגער "רעוויטקעיּבָא ,-שיטסיטאטס ןוא גנוריפארגָאטָאפ רעשינאכעמ טימ ןעמונראפ ךיז
 רעשינָאלָאָילּביּב ןיא ךױא ןעמ טָאה יוא טקנוּפ-.,ןעמענלטיט ןוא ךעלטעלּבראש יד ןופ
 ךוּב סָאד ּוװ ,(ייר רעטשרע רעד ןיא טפאשנסייקעטָאילּביּב רעד ןיא ןּוא) קימאניד
 -ערט א סלא ןוא רָאטקאפ רעקידנקריוואּב-ויטקא ןא סלא ןרעװ טרידוטש לעֶיצעּפס ףראד
 לאלק רעשיגָאלָאדָאטעמ רעטסקיטכיװ רעד ּוװ ןוא עיגרענע-רוטלוק רעטריסנעדנָאק ןופ רעג
 -ךוּב-רָאטװא - סקעלּפמָאק םענופ דילג ןשינאגרָא ןא סלא ךוּב סָאד ןטכארטאּב :ןַײז ףראד
 -יוט א סלא ןוא סנייא-קעטָאילּביּב רעלעירעטאמ א סלא ןעמונעג ךוּב סָאד טרעוו -- רענעייל
 ,רעמונ-ראטנעווניא רעט

 -עטנעק-קעטָאילּביּב עשיטעווָאס יד ,עַײנ יד ךיז ראפ טלעטש ןּבאגפוא ערעדנא רָאג
 רעשינָאגאדעּפ-לאיצָאס רעסיורג א טימ טגארטפואּב קעטָאְילּביּב יד זיא ריא ראפ .שינ
 טינ ךיוא זיא יז .םעליוסייּב-רעכיּב ןייק טינ גנוניימ ריא טיול זיא קעטָאִילּביּב א .עיצקנופ
 טריפ יז ּבױא) קעטָא;לּביּב א זיא ךָאט ןסעמע ריא טול .עִיצקעלָאק עשיליּפָאַילּביּב ןייק
 -רוטלוק עשירטקעלע ןא ,ךעיוק-רוטלוק רעוויטקא ןא (קיטילָאּפ-רענעײל עקידנכערּפשטנא ןא
 .עיצנאטס

 -אסראפ ןטימ ןעגנורדעגכרוד רעּבירעד זיא ןוא עֵיז אושזרוּב רעד ןופ ןסערעטניא עשיטילָאּפ-לאָיצָאס יד טרעקראפ

 עטסקראטש יד ןופ ענייא קעטָאילּביּב יד זיא דנאּבראפנטאר ןיא ָאד .קיטעגָאלָאּפא רעשיטסילאטיּפאק ןופ טסַײג ןקידנעמ

 / רעשיטילָאּפ-שיגָאלָאעדיא רעד ןופ לטימ א ,רעלקפוטילָאּפ ןוא ףמאק-רוטלק ןשיראטעלָארּפ ןופ ןעלטימ

 יא ,לשָאמעל ,סעכולעמ עשיטסילאטיֿפאק יר ןיא ּבױא .ןסאמ עקידנטע ּבר א עטסטיירּב יד ןופ עֶיצאזיִלְיּבָאמ

 ךאז א ןעלטעצ-רידנעמָאקער יד ןלעטשפיונוצ סָאד ןוא רעכיּב יד ןריטקעלּפמָאק יװ ןעיניא רעקיטכיװ אזא

 / עו) "סרָאטסאּפ עקיטכרָאפסטָאג ןוא סעסענָארטַאּפ עטמיטשעג-שיּפָארטנאליפ ,סעקינוװָאקלָאּפ עטרינָאיסימעד, ןופ

 יא זרנוא אּב סָאד זיא ,(4  םסָאס, ,1:240002060 ם 0202. 2626/, ,1608021104 ןגעסעסייסאהקמ" 16 4--5 (1--8) 1994)

 .ל"מ 6 .טַײקכעלטּפאשלעזעג רעשיטעווָאס רעטריזינאגרָא רעצנאג רעד ןופ עגארפ א
 5 = 1) .נהצהזסנ ת אחתזה. 1/6דסתוצ עצ תכעצסחאת'. 060ץמא8 018768. ?עעתעא. ,2/01028600840 לסױסמעא

 א 8 06280ע8 2010קע5ז 4 (0מויז 60820200416080ע0 0630ע8)"*; סע. 9.
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 11 ךוּבלמאֹז רעשיגָאלָאָילּביּב 3

 עמאס ןיא רעּבירעד טייטש ףןסערעטניא ןוא ןשינעפרעדאּב ענַײז עלא טימ רענעײל רעד
 טיירד סע רעכלעוו םורא ,סקא-טנורג יד, .(! טעּברא-קעטַאילּביּב רעשיטעווָאס רעד ןופ רעטנעצ
 -עײל רעד זיא -- ,װָארו .ּפ רעװאכ רעד טגָאז -,טעּברא-קעטָאילּביּב עצנאג יד ךיז
 -- שטיװָארָאּב .ּב 'כ רעד טגָאז --קעטָאילּביּב רעד ןופ עבאגפוא עטשרע יד, .?"רענ
 -ירעטקאראכ .('"רענעײל םענעגײא ריא ןשרָאפסױא לָאז יז זא ,םעד ןיא טייטשאּב
 עטריציפילאווק טימ ןוט וצ ןּבָאה סָאװ ,ןקעטָאִילּביּב עכעלטפאשנסיוו עליפא זא ,שיטס
 יז עליפא זא ,גנוטַײדאּב עשירעִיצרעד-ילאיצָאס עּפאנק א ןּבָאה סָאװ ןוא רענעייל
 -יל ןפא ךוּב םענופ ערעיײז טַײקמאזקרעמפוא-טּפיוה יד רעּבירא דנאּבראפנטאר ןיא ןגָארט
 -רָאפ זיא סָאװ ,.ר .ר .ס .פ ןופ ןקעטָאילּביּב עכעלטפאשנסיוו יד ןופ ץנערעּפנָאק יד, .רענ
 ; גנוזָאל ןרעטנוא ןצנאגניא ןעגנאנעגכרוד זיא ,רָאי 1924 רעּבאקעד 11--7 םעד ןעמוקעג

 ַײּברעד זא ,ןדײר וצ קירעּביא זיא'ס .(ג"רענעײל רעד זיא--קעטָאַילּביּב יד |

 ּו

 יּביּב יד ףראד ןענינעל טול, לַײװ ,רענעײל ןקידנטע ּברא םעד ןעניזניא ןעמ טָאה
 רעד ףא טַײקמאזקרעמפוא ריא ןופ רעטנעצ םעד ןגָארטרעּבירא קעטָאיל
 .(* "ןסאמ עקידנטעּברא יד ןופ גנונידאּב

 ראפ טלעטשעגקעװא רָאנ טינ רעּבָא טָאה שינעטנעק-קעטָאילּביּב עשיטעווָאּס יד
 -פוא עקיזָאדיד ךיוא ןיוש טָאה יז ,רענעיײל םעד ןעגידאּב ןוא ןשרָאפ וצ עּבאגפוא יד ךיז
 ןופ עִיגָאלָאדָאטעמ יד / סלאפנלא .טזיילעג ,זַײװלײט זיא ,ןצנאגניא טינ ּבױא ,עּבאג
 ןשיטאמעטסיס א ןגעװ ןַײז טינ דייר ןייק עליפא ןעק ריא ןָא סָאװ ,גנושרָאפ-רענעיל רעד
 .(6 ןפאשעג סעדיוסעי-טנורג עריא ןיא ןיֹוש זיא ,םּוידוטש -

( 

 -יורג א ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא עיגָאלָאדָאטעמ רעקיזָאדרעד ןופ גנוריזילאטסירקסיוא יד
 ןופ שָארעּב סָאװ ,לוש רעשיגָאלָאכיסּפָאילּביּב רעטסּוװאּב רעד טימ ףמאק ןיא סָאמ רעס
 טליּפשעגּפָא ךיוא לָאר עניילק ןייק טינ ָאד טָאה ,ועגא .ןיקאּבור .א .נ טייטש ריא

 רעד טימ עיגָאלָאסקעלּפער רעשיטסילאירעטאמ רעגנוי רעד ןופ טַײרטש רעכַײרגיז רעד
 יד טָאה טַײרטש ןקיזָאדמעד קנאדא רָאנ .עֶיגָאלָאכיסּפ רעשיטסילאוד-שיטסילאעדיא רעטלא
 .לאלרעטאמ- ספליה ינאי טלטצרעלשטאט ןקיטיינ םעד ןעמוקאּב גנושרָאּפ-רענעייל -

 עשיטעווָאס יד יו טקנוּפ .רערעמ .רענעיײל םענופ םעלּבַארּפ יד טנעקרענא לוש סניקאּבור
 .ןאלּפ ןטשרעדָאפ ןפא םעלּבָארּפ עקיזָאדיד סיורא עליפא יז טקּור ,טפאשנסיװ-קעטָא;לּביּב -

 םעניא טינ טייטשאּב -- ןיקאּבּור טגָאז - טעּברא-קעטָאילּביּב רעד ןופ ןיילא םעצע רעד,
 -וטש םוצ רעֹּבָא .('"רענעייל םעניא רָאנ ,טלאהניא ןכַײר ןַײז ןיא טינ עליפא ןוא ךֹוּב -
 ןשיטסילאעדיא-שיטסילאודיווידניא ןטלא ןפא לוש סניקאּבור וצ טייג רענעייל םענופ םוָקד -

 עשיגָאלַאכיסּפ ןגעוו .עיגָאלָאכיסּפ על אָיצ ָא ס ןייק טינ טריטסיזקע ריא ראפ .טינש
 עכעלסילשסיוא ןא ריא ראפ זיא רענעייל םענופ םעלּבָארּפ יד .טינ יז טסייװ ןּפיט - |סאלק -
 ץלא ראפ רעִירפ זיא רענעײל רעדעי .עיגָאלַאכיסּפ רעלעודיװידניא ןופ םעלּבָארּפ

 ,ןעגנומיטש ,ןעגנוּבערטש ,סעיטענ ענעריױּבעגנַײא עגעגייא ענַײז טימ דיכָאי רעטרילָאזיא ! ןא
 ךאמס ןפא רָאפ טמוק רענעייל יד ןופ גנוריּפורג ןוא עיצאקיפיסאלק יד .עמיודעכּוא ןטַײקיעפ

* 
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 9) 11. זצעסמ. ,110ע40 ג0זע18 11 0110:11107651182 08 (8 ת009880886 ם0תץססה 06 עמץינסגעז יננו?הזסתא
 יט : *

 ןז ראקצעגקא0נז םגתעגמעוז/'. 020זת28. 1992. 9 טַײז

 3) ,ףעזהעסנמ 20 אמתזג . ם. 0. םסץסמעאצ : ,!ןצזע תכצצסאחענ טעזהדסהא"} 70 טַײז :

 4) 1016סז0. 31. 8. ץעמעזז : ,2/890העצססא6 ?סצסגמה" 6160. 20- 30 טַײז

 5) 0. עקסּכסעסמסאפאת. ,388מ0ש11 .16ה דנ 6116:111076887 (,א/80. 8260 .6 2--38 (5--ד) 1994)י

 רעכיּב ץוכא ,רוטארעטיל עכַײר א רעייז ןענאטשטנא .ר .ר .ס .פ ןיא זיא םעלּבָארּפ-רענעײל רעד ןגעוו 6

 -רושז עקיזָאדיר ןיא .ןעלקיטרא ליפ רעײז ןלאנרושז עשירעשרָאפכוּב עטסקיטכיװ יד ןיא שיטאמעטסיס ךיז ןקורד

= 
 -יסט

 .ןסערעטניא ענַײז ןוא רענעיײל ןופ גנושרָאפ רעד ראפ ןעגנולײטּפָא עלעַיצעּפס ןאראפ םוטעמוא טאמיק ןענַײז ןלאנ -

 7) ,ףעדהעסתמ ענ גאז". 43 טַײז ןז . תצסגאמהח : ,226012 סעסדעסנסאהקה 0 דסצאה 3קסמאחה 026ה40-חסא-
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 / רענעיײל יד ןופ עַיצאזיגָאלָאּפיט עשיגָאלָאכיסּפ יד .סעירָאגעטאק עשיגָאלָאכיסּפ עקיּבייא ןופ
 - ,רערעייז עַיצאזיגָאלָאּפיט רעשימָאנָאקע-לאַיצָאס רעד טימ סמאזניימעג טינרָאג טילָאסּבא טָאה
 -רענעייל רעד ןופ עּבאגפוא עצנאג יד .רענעייל יד ןופ עיצא;צנערעּפיד-ןסאלק רעד טימ .ה .ד

 - עשיכיסּפ עסיוװעג ןלעטשפוא ןיא ןעניקאּבור אֵּב טײיטשאּב,--ווָארוג טגָאז -- גנושרָאפ
 .טּברעד .(.."עפֹוג קיכיסּפ רעײז ךרוד טמיטשאּב ןרעװ ןטפאשנגייא ערעייז סָאװ ,ןּפיט
 יו .ה .ד ,קידנעטשּבלעז טריטסיזקע סָאװ ,ךאז א יו טכארטאּב קיכיסּפ עקיזָאדיד טרעוו

 .ע10100 המת 8161" רעטרִילָאזיא א

 סָאװ ,רָאטקאפ רעוויטקא ןא יו טינ ןעניקאּבור אּב סיורא ךוּב סָאד טערט םעדצוכא

 רעד ךרוד טרימרָאפ טרעװ סָאװ ,לאירעטאמ רעוויסאּפ א יװ רָאנ ,רענעיל םעד טקריוװאּב
 ןופ ךָאנ ַײּברעד ןוא ,טסילאעדיא רענייר א יװ .עפוג רענעייל םענופ דנאטשראפ ןוא קיכיסּפ
 עװיטקעיּבָא יד ּפָא לאלכיּב ןיקאּבור טנקייל ,(: טינש ןשיטסיסּפילָאס סעמעעּב ,ןטסמערטסקע ןא
 -לעירעטאמ א סלא ןוא טלאהניא ןטמיטשאּב א טימ קרעװ א סלא ,ךוּב א ןופ ץנעטסיזקע
 ןַײז ילס ןוא .ךוּב ןופ טלאהניא רעד ַײס .םרָאפ רעטמיטשאּב א טימ סקעלּפמָאק רעשירעלטסניק
 טרָיּווטסנָאק ןפיוא ןטסנדישראפ ןפא ןעניקאּבור טיול טרעוו םרָאפ עשירעלטסניק-שינכעט
 ,רעדָא ןטפאשנגייא עשיכיסּפ עלעודיווידניא ענַײז ןופ קיגנעהּפָא ,רעדנוזאּב רענעייל ןדעי ןופ
 ןעגנולעג טרילּומרָאפ-- ךוּב רעדעי, (?עמענמ ןַײז ןופ ,עיגָאלָאנימרעט סניקאּבור טול
 ןַײז ןופ ןוא רענעייל םענופ עיצקנופ א יװ רעמ טינ זיא--ריפאש 'כ קנאדעג יטנורג סניקאּבור
 ןַײרא טגַײל טלאהניא םעד .וו .א .א רעװיטענעג ,רעלאיצָאס ,רעלעודיווידניא ,עִיגָאלָאכיסּפ
 סָאד רָאפ ןיז טימ טלעטש ,ןוטעג טינ סע טָאה רע ויּב ,ןיילא רענעייל רעדעי ךוּב םעניא
 --ןיילא .ןיקאּבור טגָאז--לכיּב א טָאה'ס רענעייל ענעדישראפ לפיוו, .(+ "לאטיּפאק ןטיוט א לכיּב
 ,(?"סע טָאה ןטלאהניא ענעדישראפ ליפ יוזא

 .ראפ רעַירפ .לוש עשיטסיסקראמ יד גנושרָאפ-רענעייל רעד וצ וצ טייג שרעדנא רָאג
 ךָאנ ַײברעד וא רעקידנריטסיוקע-װיטקעיּבָא ןא ךוּב סָאד ריא ראפ זיא ץלא
 .עיצקעָארּפ עשירענעייל עזירּפאק ןייק טינ ןוא רָאטקאפ רעקידנקריװ-וװיטקא ןא
 א סלא ַײס ,עפוג ךוּב סָאד זא ,לאלק-טנורג םעד רעסיוס טינ ,ךיז טייטשראפ ,זיא סָאד
 -סיוא רעלענָאלצקנופ א זיא ,גנונַײשרעד עשינכעט-שירעלטסניק א סלא ַײס ןוא עשירארעטיל
 עקיּבלעזיד זא ,רָאלק ךיוא זיא'ס .ןרָאטקאפ עקידנרינימרעטעד"לאיצָאס עטמיטשאּב ןופ קורד
 גנוטּכיר יד ךיוא ןרינימרעטעד ,ךוּב ןופ טלאהניא ןוויטקעיּבָא םעד ןעמיטשאּב סָאװ ,ןרָאטקאפ
 טפאש רענעײל רעד רָאנ טינ זיא ,םורא יוזא .גנּוקריװ רעשירענעייל ןַײז ןופ םענראפ םעד ןוא
 ןופ קיכיסּפד טינ טפאש טלאהניא רעד ךיוא רָאנ ,ךוּב ןופ טלאהניא םעד ַײרפ ןוא קנארפ טינ
 זיא ,ןעגנוגנידאּב עלאָ;צָאס עסיוועג ןופ טאטלוזער א זיא ךוּב סָאד יװ יוזא טקנוּפ .רענעייל
 טקֹודָארּפ א ןטפאשנגייא עשיכיסּפ ןוא ןשינעפרעדאּב ענַײז עלא טימ רענעייל רעד ךיוא ךָאד
 טפארק-גנוקריװ רעד רעּביא .עויװס רעכעלטפאשלעזעג רעטריצנערעפיד-ןסאלק רעד ןופ
 ןפאשּפָא עליפא ןוא ןרענעלקראפ ןענעק סָאװ ,ןרָאטקאפ עװיטקעיּבָא ןשרעה ךוּב םענופ

- 

 ןטכארטאּב .עגיירדאמ רעטסכעה רעד ףא יז ןּבייהפוא ,טרעקראפ ,רעדָא טפארק עקיזָאדיד

 ֹח . 2

 .24 טַײז .וָארוג .ּפ (1

 ןצוּפאּב - ,םעליוא-רענעייל ןשיטעוװָאס םוצ ךיז טדנעוו רע ןעוו סרעדנוזאּב ,ךיז טעראטס ןיילא ןיקאּבור ,סעמע (2
 יװ .ןריא סּוהעמ ןשיטסילאעריא םעד ןלעטשראפ טינ רעּבָא ןעק סָאד .עַיגָאלָאעזארפ רעשיטסיסקראמ טימ עירָאעט ןַײז
 ֹוועגא טזַײװ םזיציטירקָאָיריּפמע ןוא םזיכאמ ןשיטסיסּפילָאס םוצ עִירָאעט עשיגָאלָאכיסּפָאָילּביּב יד זיא'ס טנעָאנ טַײװ
 -לעגנע .ם ,דימלאט א סכאמ זיא עִיגָאלָאכיסּפָאַילּביּב ןיא ןעניקאּבור ןופ רעיגרָאפ רעטקעריד רעד זא ,שקאפ רעד
 (341. ןחה((עק. .םמסנעסחסאצס-סזה {ז ם0חץ0011 עכצ462114 027816224". ,8?11/698 1{ 1680:210002 ןז} 1927 :עז) .רעײימ

 :ןװָאמָאס ןופ לקיטרא ןיא ןּבעגעג טרעװ עֶירָאעט סניקאּבור ןופ קיטסירעטקאראכ עצרוק א (5

 ,0 68626020ע44668006 תסעצס;סתאוצ , ,ןןסנהזמ ו 16802װ44". 11040ץט-- 26880ץמ, 1926.

 . ןופ לקיטרא ןטנָאמרעד-טשרע םעניא ןעניפעג ןעמ ןעק טקנוּפרנאטש סניקאּבור ןופ קיטירק ענעגנולעג א
 54 :- ,826:11:00621402002247 640. : ריפאש

 יש +) 4. ןחאקאק. .םאסהחסתסחצס;/סתעה" 610.

 5) אה. ?ץעסהאטח. ,170 18806 026:000200400242 001140:10024". 2ןסעוזץםת, 1924, 12 טַײז



 19 | ךוּבלמאז רֶעשיגָאלָא;לּביּב

 ןעמ ףראד רענעייל -- ךוּב -- רָאטװא ןעגנולצאּבנשיוצ סקעלּפמָאק םעד ןרידוטש ןוא
 רעטרילָאזיא רעקידנריטסיוקע "ךיז ראפ ןוא ןא, ןופ טקנופדנאטש םענופ טינ רעּבירעד
 -ָאנָאקע-לאיצַאס ענעי ןופ טקנוּפדנאטש םענופ רָאנ ,קיכיסּפ רעשירענעייל ןוא רעשירָאטװא
 -ענעייל ןוא עשירָאטװא יד ַײס ןעמיטשאּב סָאװ ,סעכיוק עשיגָאלָאעדיא-ןסאלק ןוא עשימ

 רעײז ןופ םרָאפ ןוא טלאהניא ,רעטקאראכ םעד ַײס ןוא קיכיסּפ עשיר
 טנעיציפעָאק-עיצאנידרָאָאק ןלא;צָאס םעד ןעמיטשאּב .גנוקריװ רעקיטַײזנגעק
 יר ןוא עטשרע יד זיא רענעייל--ךוּב--רָאטװא סקעלּפמָאק םענופ (ןוויטאנענ רעדָא ןוויטיזָאּפ)
 ,(:פאשנסיוו רעשיגָאלָאְילּביּב רעד ןופ עּבאגפוא עטסקיטכיוו

 ראפ זיא ,טגָאזעג יו .ע;צאקיפיסאלק רעשירענעײל רעד ןגעװ רעטרעװ רָאּפ א טציא |
 זיא עיגָאלָאכיסּפ עשירענעייל יד .יוזא םאטס קיכיסּפ ןייק ָאטינ לוש רעשיטסיסקראמ רעד
 .עֶיגָאלָאכיסּפ עקיזָאדיד ןרימרָאפ סָאװ ,ןעגנוגנידאּב עשימָאנָאקע ןוא עלא;צָאס ןופ טקודָארּפ א

 ןּופ דָאסעי ןפא טיג ןרעװ טריפעגכרוד רעּבירעד ףראד רענעיל יד ןופ עיצאקיפיסאלק יד |
 -אֵיצָא ס רעד ןופ ףליה דעד טימ רָאנ ,ןיקאּבור טוט סע יװ ,עִיגָאלָאכיסּפ רעלעודיווידניא

 ןטױל .ה .ד ,ןעמיס ןלא;צָאס ןטיױל רענעײל יד ןופ גנולײטנַײא יד .עֶיגָאלַאכיסּפ רעל
 טימ ןלאפיונוצ עליימעּב ןיוש טעװ ,רָאטק אפ ןקידנרינימרעטעד םענופ םוירעטיהק
 -רֶע טע ד רעד ןופ םוירעטירק ןטיול .ה .ד ,ןעמיס ןשיגָאלָאכיסּפ ןטױל גנּולײטנַײא רעיײז
 יד ןופ ןטפאשנגייא עשיכיסּפ טול גנולײטנַײא יד ,טרעקראפ ןוא .עיצקנופ רעטרינימ
 גנולײטנַײא רעד טימ ףיונוצ טלאפ יז ןעװ ,טריפעגכרוד קיטכיר ןאד רָאנ זיא רענעייל
 ,ןטפאשנגייא עלא;צָאס יד טול רערעיײז

 ? עִיגָאלָאכיסּפ סרענעייל םעד ןיא ןעלּבירג ףיט יוזא ךיז ןעמ ףראד סָאװ ּבילוצ רעּבָא
 ןטימ ןריפנָא ליװ קעטָאִילּביּב יד ןאמזלָאק .ךעלדנעטשראפ ץנאג זיא ,רימ ןּבױלג ,סָאד -

 טינ ,סעמע .ןענעק ץלא ראפ רעירפ םיא יז זומ ,ןעֶי צרע ד וויטקא םיא ןוא רענעייל
 טימ ןעניקאּבור ראפ .ןפיוא ןקיּבלעזמעד ןוא םענייא ףא גנוריפנָא יד טייטשראפ רערעדעי
 ,קעטָאִילּביּב יד ןא ,גונעג זיא טקנופדנאטש - עלָאקסאה ןלארעּביל - שיּפָארטנאליפ ןַײז -

 םיא ראפ לָאז ,רענעײל םענופ טפאשנגייא עשיגָאלָאכיסּפ - טנענאמיא יד סײװ סָאװ
 -רעטנוא ןָא ,םעד ּבילוצ טרעװ עטצעל יד .רוטארעטיל עקיסאפ א זיױלּב ןּבַײלקוצ |

 יװ יוזא טקנוּפ ,סעּפורג ףא טלייטעצ ,רעטקאראכ ןשיגָאלָאעדיא לעִיּפיצנירּפ ריא ןופ דייש
 רעניײר ןופ דָאסעי ןפא רַאֹנ) עגאל רעלא;צָאס רעד ןופ קיגנעהּפָאמוא טלייטעצ טרעוו סע
 ןראקעטָא;לּביּב עשיטסיסקראמ יד ראפ .(6 רוטנעילק עשירענעייל עצנאג יד (עִֶיגָאלָאכיסּפ
 ןיק טינ ,רעטקאראכ רעדנא ןא רַאג טעּברא עשיגָאגאדעפ-שירעריפנָא יד רעּבָא טגָארט
 רעשירענעײל רעד טימ ןריפנָא זיא ייז ראפ .ןוויטקעיּבוס-ןסַאלק א רָאנ ,"ןוויטקעיּבַא,
 סָאװ ,גנוראפרעד רעכעלשטנעמ רעד ןופ לייט םענעי ריא ןשיװצ ןטיײרּפשראפ, טסיײה עסאמ
 ןוא םינָאס-ןסאלק יד רעּביא ןכַאצינ א ןטלאהוצּפָא יידעק טאייראטעלָארּפ םעד קיטיײנ זיא

 טוילָאס ּבא ןּפאכמורא זומ רע זא ,רָאלק זיא ,ןעמונעגנָא טרעװ רָאטעמ רעשיטסיסקראמ רעד ןאמזלָאק (1 ױ

 -אעדיא ןראפ ןרעװ טזָאלעגרעּביא טינ רָאט עלעקניו שיטערָאעט ןייא ןייק .טפאשנסיוו רעד ןופ ןטנעמעלע על א

 -יײרּפשראפ ןוא עַיצילָאװע ,גנוייטשטנא ןַײז ןיא ךוּב סָאד ,טגָאזעג יװ ,טרידוטש עִיגָאלָאילּביּב .םזילאוד רעדָא םזיל = -

 -איר-שיטסילאירעטאמ רעד ךיוא זא ,סע טסייה .קימאניד ןוא קיטאטס ,קיטענעג ןַײז ןיא ,טדערעג שרעדנא ,רעדָא גנוט

 -ײרּפשראפ יד ַײס ןוא גנוּבַײרשאּב יד ַײס ,עטכישעג יד ַײס ןרידוטש םאּב טעדנעװעגנָא טרעװ דָאטעמ רעשיטקעל

 -רנאטש ןשיגָאלָאדָאטעמ ןקיּבלעזמעד ןוא ןייא ןופ טכארטאּב ןרעװ סעצָארּפ-ךוּב םענופ סעַידאטס עלא .ךוּב ןופ גנוש

 ענעי טקעלּפטנא ןרעוו (גנּוײטשטנא) עידאטס רעטשרע רעד ןיא סָאװ ,רעד רָאנ זיא דיישרעטנוא רעד ,טקנוּפ

 רעשינכעט ןַײז ןיא ַײס ןוא טלאהניא ןַײז ןיא ַײס) ךוִּב םעד ןפ א ש סָאװ ,ןרָאטקאפ עקידרינימרעטעד-לאיצָאס

 -קיװ טנא םעד ןרימרָאפ סָאװ ,ןרָאטקאפ ענעי טקעלּפטנא ןרעװ (עַיצוילָאװע) עידאטס רעטיײװצ רעד ןיא ,(םרָאפ

 טקעלּפטנא ןרעװ (גנוטײרּפשראפ) עַידָאטס רעטירד רעד ןיא ןוא ,ךוב םענפ עטכישעג יד ,גנאג-גנול

 .ךוּב ןופ גנוקריוו יד ןוא ךיױרּבעג םעד ןעמיטשאּב סָאװ ,ןרָאטקאפ ענעי

 ,,190 28806 006:200:0ז- רושָארּב ןַײז רעטַײװ ,,י1:896:8 עז אונו", ךוּבלמאז םעניא לקיטרא סניקאּבור עז

 4101:0000008 ששיזיוצנארפ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,טעּברא עקידנאּבייװצ עסיורג ןַײז ןוא 460828 תסעצסנסתעאה"
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 א 4 רעשידִיי ןופ ןּבאגְּפפא יד--גרעּברעּבי לייק 20

 = .ןוא ןשיטסימ ,ןזע;גילער ןצנאג םעד קידנרעדַײלשסיױרא ...סעכיוק-רוטאנ יד ןשרעהאּב וצ
 : ןפמעק וצ --עּבאגפוא ןייא רָאנ ןקעטָאְילּביּב יד ךיז ראפ ןלעטש ,סעמייש ערעדנא
 טי אה .(6"םזינומַאק ןופ ןכָאצינ ןראפ

 ר יי א 11

 / ךױא טריראּב דנאּבראפנטאר ןיא עֶיגָאלָאילּביּב ןופ גנולקיווטנא עניימעגלא יד רעּבָא טָאה יצ
 / -אנענא ןּבעגוצעגארפרעקיזָאדרעד ףא סיוא טמוק ,ןרעיודאּב ןסיורג םוצ ? ךוּב עשידִיי סָאד
 / "זאב א טָאה טעּברא עכעלטפאשנסיװ יד ּוװ ,ןטיּבעג עניוזא ףא עליפא .רעפטנע ןוויט
 .ןיילא םעד רעּביא ןיוש טפראדעג ךיז טלָאװ'ס ּווװ ןוא טרעװ ןשיטקארפ ןסיורג סרעד
 8 .טינרָאג יו טאמיק ,קיניײיװ רָאג זיּב ןרָאװעג ןוטעגפוא זיא ,טעּברא עסיוועג א ןריפ

 2 = עונָאלָאנלביב רעשידִיי רעד ראפ טציא ןעייטש סָאװ ,ןּבאגפוא יד ןענַײז ראפרעד ןוא
 = .ּבײהנָא עמאס ןופ ןּביײהוצנָא סיוא טמּוק ךעלטנגייא .סיורג רעייהעגמוא

 -ָאט עמ יד שינעטנעקכוּב רעשידִיי רעד ראפ ךךיז טלעטש ייר רעטשרע רעד ןיא

  דָאלָא:לּביּב עשיטעוװָאס יד טָאה ,ןעעזעג ןּבָאה רימ יװ .םעלּבָארּפ עשיגָאלָאד
 = עטקידנעראפ-קידנעטשלופ ןייק ּבױא .ןעגנוכיירגרעד עשיגָאלָאדָאטעמ עקיטכיוו רעייז עֶיג
 . -קראמ עשידִיי יד .ןפאשעג ךָאד יז טרעװ ,ָאטינ ךָאנ זיא עיגָאלָאדָאטעמ עשיטסיסקראמ
 . ןטסטיירּב ןפא זומ ,ןדליּבסױא טשרע ,טדערעג ךעלטנגייא ,ךיז ףראד סָאװ ,עִיגָאלָאילּביּב עשיטסיס
 רעד ןיא .טפאשנסיו רעניימעגלא רעד ןופ גנוראפרעד עטלמאוזעגנָא יד ןצונסיוא ןפיוא
 -ראפ ,ךעלגעמ טַײװ יװ ,גנוראפרעד עקיזָאדיד ףראד ךוּב ןשידִיי ןרעּביא טעּברא-גנושרָאפ
 / (.װ .א .א ןפארגָא;לּביּב ,סרעקעטָאְילּביּב) ןגָאלָאילּביּב עשידִיי יד ךיוא .ןרעװ טרעטיירּב
 / .רעּביא טעּברא רעכעלטפאשנסיוו רעקיטכִיו רעד ןיא רעַײטשוצ רעייז ןגָארטנַײרא ןפראד
 א ןפאש וצ ןפלעהטימ ןפראד ייז ךיוא ,שינעטנעקכוּב ןופ ןעמעלּבָארּפ ענײמעגלא יד

 .גנושרָאפכוּב ןופ עיגָאלָאדָאטעמ עשיטסיסקראמ עכעלטַײהניײא
 לד ראפ טעּברא עשיגָאלָאדָאטעמ עקיזָאדיד וועגא טָאה טרעװ ןלעוטקא סרעדנוזאּב א

 וצ סיוא ךיוא ךָאד טמוק ייז סָאװ ,טימרעד גנאהנעמאזוצ ןיא ןטסיסקרַאמ-ןגָאלָאָילּביּב עשידִיי
 ןגעק ףסָאקא ,ףמאק ןשיגָאלָאעדיא ןראּבלטימוא ןא ןגָאלָאילּביּב עלא טימ ךַײלגאּב ןריפ
 .ןרענָאיצקאער ?ענעגײא ,

 םענופ ןגָאלָאילּביּב ןאראפ ךָאנ סאג רעשידִיי רעד ףא ךָאד ןענַײז ,טַײז ןייא ןופ
 .ּפָא סעכיוק עלא טימ ןּבערטש סָאװ ,טינש ןשיטסִיערּבעה ןוא ןשידוהאי-שישטַײד ,ןטלא
 רעד ןופ ,ןוא עֶיליּפָאילּביּב רעקידשעדױקנשָאל רעד ןופ סעִיצידארט עטלמישראפ יד ןטיה
 -ניילק יד טמערופעגסיוא קיטליגדנע ןיוש טַײצ רעטצעל רעד ראפ ךיז טָאה ,טַײז רערעדנא

 . טריוירעטקאראּכ סָאװ ,עֶיגָאלָאְילּביּב רעשידִיי רעד ןיא גנוטכיר עשיטסישידִיי-ךעלרעגריּב
 -אפרעד רעכעלשטנעמ רעדעי ןופ גנורינָאיצקעלָאק רעכעלּפיצנירּפנָא רענעי טימ עקאט ךיז

 םימ לקיטרא רעזדנוא ןיא וװעגא ךיז ןצענערגאּב רימ .34 .ז .װָארוג .פ ןופ לכיּב טריטיצנּביוא סָאד עז (!
 !סקעלּפמָאק ,ןצנאג םעד טינ ןריראּב רימ ןוא גנוש רָא פ-רענעייל ןגעװ עגארפ רעשיגָאלָאדָאטעמ-לעַיּפיצנירּפ רעד
 עכעלדנעטשראפ ץנאג רעּביא סע ןעוט רימ .גנונידאּב - רענעײל רעד ךעַײש ןענַײז סָאװ ,ןגארפ עשיטקארּפ
 . "ּבָאוּפ רענײמע גל א רעקַיײו-טשרע ןַא סימ ןוט וצ רימ ןּבָאה (גנושרָאפ-רענעייל) לאפ ןטשרע םעניא .סעּביס

 רעקירעד ,רעקיטַײרטש רעקינײװ א טימ -- (גנוניראּב-רענעײל) לאפ ןטייװצ ןיא ןוא עֶיגָאל ָאד ָא טע מ ןופ םעל

 -אּב עסיורג יד ןרענימ טינ טימרעד ןליװ רימ .קידָאטע מ ןופ עגַאופ רעשיטקארּפ-שיִגָאגאדעִּפ
 ,.ךגעו עגאופ רעד טימ לאלכיּב ןּוא ריא טימ זא ,רָאנ ןטלאה רימ .קידָאטעמ רעשיראקעטָאְילּביּב רעד ןופ גנוטַײד

 / -עפנָאק-רענע יײל ,ןטּנװָא עשירארעטיל ,עִיצאטלוסנָאק ,לטעצ-רידנעמָאקער) גנונידַאּב-רענעיל ןופ ןעמרָאפ ענעדישראפ

 - עלעוצעּפס ןיא ןעמענרַאפ ךיז ןעמ ףראד (.וװ .א .א ןטאקאלּפ ,ןעגנולעטשסיוא ,ןטוּפסיד ,סעִיצקעל ,ןסעומש ,סעִיצנער

 .רענַײמעגלא רעד ןופ ןעננּוכיײרגרעד יד ןריזירעטקאראכ זױלּב טלָאװעג רימ ןּבָאה טעּברא רעזדנוא ןיא .ןעלקיטרַא

 ְּ - ןעמיטשאּב סָאװ ,ןעגנוכיירגרעד ענעי .ה .ד ,(םָאכיוסעּב טפאשנסיו-קעטָאַילּביּב ןוא) שינעטנעקכוּב ןיפ עַיגָאלָאדָאטעמ
 | היא רענעיל ןַײז ןוא ְךֹוּב ןרעּביא טעּבוא רעשידָאטעמ ןוא רעשיטקארּפ רעד ןופ גנוטכיר עצנאג יד ףָאסלָאקּפָאס

 ,אגמוא עטערקנָא יד עײגענעּב ךיוא זיא גנונידאּב-רענעיײל ןופ ןעמרָאֿפ יד עייגענעּב סָאװ עקיּבלעזסָאד
 ונעה - יד ןיא רעװעג שיגָאלָאעדיא ףראש א ןענַײז ןקעטָאְילּביּב יד זא ,טלעטשעגטסעפ ןּבָאה רימ ןאמזלָאק ,עריא

 : רעורגוא ןופ ,לשָאמעל ,טלאהניא רעטערקנָאק רעד זא ,רָאלק זיא ,ףמאק ןלאָיצָאס ןוא ןשיטילָאּפ ןַײז ןיא סאלק םענופ



 21 ךוּבלְמאֹז רעשיגָאלָאָילּביּב

 סָאװ ,טרעװ ןלערוטלוק א רעטקאראכ ןשיגָאלָאעדיא ריא ןופ דיישרעטנוא ןָא "גנור
 .(1עֶיגָאלָאילּביּב עזאושזרוּב יד סיוא טנּכײצ

 א -- ,8006100-8181461" יד םורא ךיז טרירטנעצנָאק עיגָאלָאילּביּב עשידוהאי-שישטַײד יד
 ןיא ןענַײשרעד (1925 ןופ) קירוצ רָאי עכעלטע טימ ןּבױהעגנָא טָאה סָאװ ,עּבאגסיוא עשידָא;רעּפ
 רעכיוה ץנאג א ףֹא וועגא ךיז טלאה סָאװ ,לאנרושז רעכַײר א רעייז זיא סָאד ,(6 ןילרעּב
 -נערפ-טלא ןטימ טנורג ןזיּב ןעגנורדעגכרוד זיא סָאװ רָאנ ,ָאװינ רעכעלטפאשנסיוו-לעמרָאּפ
 .לרעּבָאהּביל רעשיּפָארטנאליפ-שיטאנעצעמ ןוא םזיטעטסע ןזאושזרוּב ןופ טּסַײג ןשיק

 ןשַיערּבעה םעד ךעלריטאנ לאנרושז רעד ּפָא טיג ענַײז טַײקמאזקרעמפוא-טּפיוה יד
 -קארט רעשידומלאט א ,עריוט-רעפײס עטלא ןא .רעפייס ןזע;גילער םעד רעקירעד ןוא
 .ןָאנּבױא םעד לאנרושז םעניא טמענראפ סַאװ טָא - קרעװ-לּפליּפ שיטָאוקע ןא ,טאט

 ,ךיז טײטשראפ ,זיא שינעטנעקכוּב רעשיטסינָאיצ-שיטסיערּבעה ןופ טקנוּפלמאז רעד
 טיג סָאװ ,"קעטָאִילּביּב עשידִיי עלאנָאיצאנ, ןַײז ןוא טעטיסרעווינוא רעמִיאלָאשורעי רעד
 ןפא זא ,םעד ןגעװ ןדער וצ קירעּביא זיא'ס ."רפס תירק, טפירש-רָאילטרעפ םעד סיורא

 ןשיגָאלָאעט ןופ לּפמעטש רעכעלקירדסיוא רעקיּבלעזרעד טקנוּפ טגי? לאנרושז ןקיזָאד
 םעניא ."טפאשנסיוו, עקידלמַײרטש-שיטסינָאיצ עצנאג יד טריזירעטקאראכ סָאװ ,םזלאדוי
 -יטסלאדוי, רעד ןופ עיפארגָא;לּביּב עקידנפיול יד ןעלקיטרא ץֹוכא ןּבעגעג טרעוו לאנרושז-
 -ָאטּבא ןעמונעגנַײרא ַײּברעד ןרעו סעמישער יד ןיא .ןכארּפש עלא ףא רוטארעטיל "רעש
 טַײקיזָאלמעטסיס רעקיזָאדרעד ןיא .ןדיי וצ סעכַײש ןטסדנימ םעד טָאה סָאװ ,ץלא טײל

 טקנוּפ ,קיגָאל עטמיטשאּב א ןאראפ ךַאד זיא ריא ןיא רעּבָא ,טפאשנסיוו קיניײװ ,סעמע ,זיא -
 רעמִיאלָאשוױעי רעד ןופ טעּברא רעצנאג רעד ןיא ןאראפ זיא קיגָאל עטמיטשאּ א יװ יוזאי

 ןופ קיגָאל יד .ה"י אא ןופ ענוואי רעשירָאפאטוּב-שיטָאזקע רעקיזָאדרעד ,,"יטיסרעווינוא,
 עשיטסיאדוינאּפ ,עלאקירעלק-ףיט יד ךיא טקעטש עִיּפארגָאילּביּב רעשי"רפס תירק, רעד -
 רעריא גנוּבערטש רערענָא;צקאער רעד ןיא ,טָאה עיפארגָאילּביּב עקיזָאדיד סָאװ ,סענָאװאק -
 ."טסַײג ןזעיגילער ןוא ןלאנָאיצאנ ןשידִיי, םענופ עִידעּפָאלקיצנעדָא;לּביּב עלופ א ןּבעג וצ
 טימ טעדליּבעגסיוא ךיז טָאה עִיגָאלָאְילּביּב רעשיטסישידִיי ןופ רעטנעצ-טּפיױוה רעד 1
 -יטסניא ןכעלטּפאשנסיוו ןשידי רענליװ םענופ עַיצאזינאגרָא רעד טימ קירוצ רָאל עכעלשע -
 -לאיצָאס ריא טול .עִיסימָאק עשיפארגָאילּביּב עלעִיצעּפס א טריטסיזקע'ס ןכלעוו אּב ,טוט ;
 טַײװ טינ ,טדערעג ךעלטנגייא ,שינעטנעקכוּב עשיטסישידלי יד זיא סוהעמ ןשיגָאלָאעדיא | :
 -טּפױה רעד זיא ןטרָאד יא ָאד יא .רעשיטסִיערּבעה-שיטסינַאיצ רעד ןופ ןעגנאגעגקעווא
 ןרעּביא שינעקיוק עשיטסילאנָאיצאנ עטקארטסּבא-לא;צַאס יד טעּברא רעד ןופ לֹומיִטס -

 סָאד זיא ,ןטסינָאיצ יד אּב ,ןטרָאד סָאװ ,רעד רָאנ זיא דיישרעטנוא רעד .לרעפייס ןשידִיי
 אּב ,ָאד ןוא ,לכיּב שִיערּבעה א רעּביא ןדִיי "עשִיערּבעה , ןופ שינעקיווק עשיליפָאָ;לּביּב א -
 ןופ ּבאטשסאמ רעד .לכִיּב שידִיי א רעּביא ןדַיי "עשידִיי , ןופ שינעקיווק א סָאד זיא ,ןטסישידִיי יד -
 -סיאדוינאּפ א טרָאד ,"רעכעלטלעוולא, ןא ַײסיװַײס ןטרָאד יא ָאד יא רעּבָא זיא שינעקיווק -
 סָאד זיא ,טנעמָאמ ןלאקירעלק םעד ךעַײש זיא סָאװ) רעשיטסישידִיינאפ א ָאד ןוא רעשיט -

 ,ןּבאגפוא עראּבלטימוא ענעי ןוא ףמאקנסאלק ןשיראטעלָארּפ םענופ ןּפאטע יד ןכערּפשטנא ףראד גנונידאּב-רענעייל =!
 זדנוא אֹּב טנירעג ןקעטָא;לּביּב יד ןּבָאה ,רעגייטשא ,םזינומָאק ןשירעטילימ ןופ טַײצ רעד ןיא .סיורא ןקור יז סָאװ -

 ןופ עפוקט רעד ןיא ,עדנַאגאּפָארּפ ןוא עיצאטיגא רע שיטילָא ּפ-שירעטילימ רעטיירּב רעד ץלא ראפ רע;רפ -
 .װ .זא .א טעּברא-רעלקפוא רעלענָאַיצקודָא ר ּפ-שיטסילאַיצָאס ראפ רעטנעצ א יז ןרעוו עיצקורטסנָאקער -

 -ּביִּב ןשירַיי םענופ עּבאגפוא יד זא ,לקיטרא - עיצקארער א ןיא ,לשָאמעל ,טּבַײרש *טלעװ-רעכיּב , יד (1 - 

 ,עּבאגסיוא עטקורדעג רעדיװטעי ןענעכייצראפ סעַינּפ ןוא טפאשנרייל ןָא  ,קיטולּבטלאק ןוא קִיּור, יא ףאּוגָאַיל

 .(6 .מונ ,1923) "עקילעפוצ א יצ ,עטסנרע ןא ,עקיטשינ א יצ ,עקיגָאװ א סניִיצלא -
 -כוִּב טימ (זַײװלײט) ךיז טמעגראפ סָאװ ,שטַײד ןיא עּבאגסיוא עשירָאירעּפ א ךָאנ ןאראפ זיא'כ (=

 ,1061560685 .געטמגצי 26118087146 {6ז ן648156068 210562/- טמ4 תםטסויאס56מ, לַאגרושז רעניװ רעד זיא סָאד ,גנושרָאפ

 רעד .סעזָאמ .ל ןופ ע;צקאדער רעד רעטנוא סיורא טייג סָאװ; 6080210016, +טואפאנמסס ונמה - ?גוננוסמ10ע56מממשק* = -

 (םשזטמצגז6 615681160861168!) טסַײג *ןשירעשרָאפנעַילימאפ} א ןיא טריפעג טרֶעוװ ,רענָאיצקאער טסכעה שא לאּנרּושז

 : .טרעוו ןכעלטפאשנסיו ןּפאנק א רעייז טָאה ןֹוא
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 עִיגָאלָאָילּביּב רעשידִיי ןופ ןּבאגפוא יד--גרעּברעּביל .י 22

 -טלעװ יד .ןטסינָאיצ יד ןופ עִילָאּפָאנָאמ עכעלסילשסיוא ןייק טינ טציא ךיוא ןיוש וועגא
 . -ארקָאמעד רעייז ןופ יוזא טינ עציוילעיוּפ א ןעוועג זיא סָאװ ,ןטסישידִיי יד ןופ טַײקכעל

 -עלּבָארּפ גנאל ןופ ןיוש זיא ,םזילאנָאיצאנ ןכעלכארּפש רעייז ןופ יװ ,םזילאקידאר ןשיט
 .*עשילאפעקָאטװא, ןא ןפאש ,גלָאפרעד א ףא גנונעפָאה א טימ ,ןענעק טלָאװ'מ ןעו .שיטאמ
 טינ ,עשידִיי- עשידִיי טימ ןוא םינָאזאכ ןּוא םינָאּבאר עשידִיי-שידִיי טימ לוש עשידִיי
 רעַײז טימ טדײשעצ טכַײל ץנאג ןטסישידִיי יד ךיז ןטלָאװ ,םירודיס--עשִיערּבעה
 ,(טַײקכעלטלעװ רעוויטאראלקעד

 .-ארנָאילּביּב רעדָא) ןשיגָאלָאילּביּב ןכעלטפאשנסיוו ןייק טינ ןגָאמראפ ןטסישירַיי יד
 רעקירעד ךיז טמענראפ "טלעוו-רעכיּב , עקידלסעּבעלאב-קידלטעטשניילק יד .לאנרושז (ןשיפ
 -קעטָאילּביּב םעד ,עִיפארגָאָילּביּב רעשָ;דיי רעד .(ו ןגארפ עשיטסיצילּבופ-שירארעטיל טימ
 ענעי זא ,ןדער וצ קירעּביא זיא'ס .טרָא קינייו רעייז ּפָא יז טיג עטכישעגכוּב ןוא ןזעוו
 ,ןגארפ עשינָאלָאָילּביּב יד טעמדיוועג ָאי ןיוש "טלעוו-רעכיּב , ןיא ןענַײז סָאװ ,ןעלקיטרא
 -רֹושז ןצנאג םענופ ליטס ןשיליקסאמ-לעיצניװָארּפ םעניימעגלא םעניא ןטלאהעגסיוא ןענַײז
 ןוא ןוָאלפליה קיטַײצנייא שטָאכ ,ןקידנעַײרש ןופ טסַײג ןטימ ןעגנורדעגכרוד ןענַײז ןוא לאנ
 ."סנאטילימ סומזישידִיי , ןקידכעּבענ

 -ָאֵילּביּב. םעד ,ךוּבקמאז ןשידָאַירעּפ-טינ א ןּבעגעגסיורא טָאה טוטיטסניא רענליוו רעד
 ןופ ןגארפ עשיטקארּפ עליפא ןוא עלעיפיצנירּפ רעּביא ןעלקיטרא ןייק ."ךוּברָאי ןשיפארג
 ךָאֵילּביּב עליוה ַא םיא ןיא ןּבָאה רימ .ָאטינ "ךוּברָאי, ןקיזָאדמעד ןיא זיא עיפארגָאילּביּב
 ,(ט56וװסװ!ווות עשיגָאלָאדָאטעמ עקידנגונעג א ךיוא זיא עִיּפארגָאְילּביּב עקיזָאדיד רעּבָא .עיפארג
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 .=גסיװ ענַײז ןגעװ) ְךוּב ןקיזָאדמעד ןיא .ןגָאלָאְילּביּב עשיטסישידִיי יד ןופ ןוגונקסו:181/8"
 ןוא םזילאנָאיצאנ-קיריכ אזא טקעטש (טינ ןיוש רימ ןרער ןרעלעפ עשינכעט-ךעלטפאש
 ןטקורדעג ןשידַיי םענופ גנוטיירּפשראפ ןוא סקּוװ ןטימ טַײקנדירפוצ עקידסעּבאש אזא
 .ערקירּפ טעשָאּפ טרעוו'ס זא ,טרָאװ

 עַיגָאלָאָ;לּביּב רעשידִיי רעשיטעװָאס רעד ןופ עּבַאגפוא עשיגָאלָאדָאטעמ עסיורג יד
 -רוּב רעקיזָאדרעד ָא-טָא ןגעק ףמאק םענעדיישטנא םעניא ,ייר רעטשרע רעד ןיא ,טייטשאּב
 רעד ףראד קידסענָאמכארעּבמוא .גנושרָאפכוּב רעשירִיי רעכעלרעגריּבניילק ןוא רעזאושז
 רעד רעטנוא ןקעלּפטנא רעלטפאשנסיוו ןשידִיי ןשיטעווָאס םענופ זילאנא רעשיגָאלָאדָאטעמ
 -יערּבעה ,עשידוהאי יד ןופ "םזילאמרָאפ ןגנערטש , ןוא "טַײקוװיטקעיּבָא  רעקיטשרעמיולק
 ענָאװאק עקידסענָאטראכעּבָאטא ענעטלאהאּבראפ יד ןגָאלָאילּביּב עשיטסישידִיי ןוא עשיטס
 ' .עװַײג "עשירעפייסאהמא ,-שיטסילאנָאיצאנ עשיפיצעּפס יד ןוא

 ךיז טּבײה גנושרָאפכוּב עשיטעװָאס עשידִיי יד סָאװ ,םעד ףא טקוקעג טינ
 ןוא .עֶיגָאלָא;לּביּב ןופ ןטיּבעג עלא ןּפאכמורא ןָא עליכטאכעל ןופ יז ףראד ,ןָא טשרע
 וטעגפוא טינ טשינרָאג טאמיק ךָאנ זיא ָאד .עטכישעג ןעמענ רימָאל .סעמעעּב
 טינ ,ןשידִיי) ןשידִיי םענופ טַײהנעגנאגראפ רעד ןופ עפוג םעלּבָארּפ יד .ןרָאװעג
 ,ךיז טיײטשראפ ' ןרָאװעג טלעטשעגקעװא טינ יװ טאמיק ךָאנ זיא ךוּב (ןשִיערּבעה
 ןשירָאטסיה-רוטארעטיל טינ ןוא ןשיגָאלָאִילּביּב ןיא ןרָאװעג טלעטשעגקעװא טינ
 -לע רעד טרעװ שירָאטסיה-רוטארעטיל עליפא זא ,ןגָאז ףראד עמ שטָאכ .טרָאװ ןופ ןעניז
 ערעזדנוא ראפ ,טציא טשרע םוידוטש ןטסנרע ןופ טקעיּבָא ןא ךוּב רעשידִיי רערעט
 םעד ןעקנעש װעגאכערעד טגעלפ עמ סָאװ ,סַײקמאזקרעמפוא ךעלקערּב ענעי .ןגיוא
 גנושרָאפּכוּב רעשילאטנעירָאךיימעגלא רעדָא רעשִיערּבע ה רעד סאשעב ךוּב ןשידִיי
 (ךוּב ןשיערּבעה ןרעּביא טעּברא רעשיגָאלָאִילּביּב רעד סאשעּב סרעדנוזאּב ןוא)

 / יא רָאי 1929 ראוונאי ןיא ןענַײשרעד ןּבױהעגנָא טָאה סָאװ ,"רעקיפארג רעשירִיי רעד, לאנרושז רעד (
 וי רעמיטנגײא-ַײרעקורד עניילק ןופ ןאגרָא רעלענָאיסעּפָארּפ א זיא ,(רעמונ ןייא רָאנ ,ךיז טכאד ,סיורא) עשראוו
 .טינ טרעו ןעכעלטפאשנסיוו ןייק טּוילָאסּבא טָאה
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 23 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאִילּביּב

 בוא ,זיא םערצוכא .טכארטאּב ןיא ןייג טינ ,ןעמאנסיוא עסיוועג רעסיוא ,ךעלריטאנ ןעק
 יו ,סע ךיז טיצאּב ,עטכישעגכוּב רע שידִיי ןופ טיּבעג ןפא ןוטעגפוא סעּפע ָאי ןיוש טָאה עמ
 -ָאטאזיגָאלאטאק) עִיּפארגָאקעטָאילּביּב ןוא עִיפארגָאילּביּב וצ ךעלסילשסיוא טאמיק ,טסּוװאּב

 גנויצאּב א ראפ סָאװ ,טנאקאּב זיא'ס .(ןדנָאפ ערעטלע ענענאראפ יד ןופ גנוּבַײרשאּב עשיר
 -שידוהאי יד ןשיװצ טשרעהעג טָאה סע ךוּב ,,,10156-6סו01861160+ רעקיטכיר רעדָא ,ןשידַיי םוצ
 -כישעג רעד ראפ טָאה סָאװ ,ןרעד ַײנש נײ ט ש ראפ עליפא .ןגָאלָאילּביּב עשיטסִיערּבעה
 גונעג זיא'ס) שרעדנא זיא טינ'ס רעװ יו רעמ ןוטעגפוא ךוּב ןשידִיי ןרעטלע םענופ עט
 םוידוטש רעד זיא ,(,86/8עסטזמ* ןיא ,2001860-060418606 124618!ט:* ןַײז ןענאמרעד וצ

 -ילּביּב עשִיערּבעה יד קידנרידוטש .ךאזַײּב ענעגנּוװצעג א זיולּב ןעוועג ךוּב ןשיוִיי םענופ
 יד אּב .ךוּב ןשידִיי םעד ןדַײמוצסײא ןצנאגניא ןעוועג ךע לגעמוא טעשָאּפ זיא ,עַיֿפארגָא
 ןוא ןּבָאקאיןעּב ,ןרּואּביױנ אּב ,לשָאמעל ,רעשרָאפכוּב עשיטסיערּבעה - שידוהאי עקירעּביא
 .עקיטליגכַײלג א רַאג ןעװעג ךוּב ןשידִיי םוצ גנּויצאּב יד זיא .דנא

 -ּבלעז א ַײנסנופ רָאג ןּבײהנָא רעּבירעד ךיז ףראד עטכישעגכוּב רעשידִיי רעד רעּביא
 ןעמענראפ ךיז ןעמ ףראד ןטשרע םעלא םוצ .טעּבראיגנושרָאפ עשיטאמעטסיס עקידנעטש
 -סירא ןּבױהעגנָא ןּבָאה סָאװ ,ןעַײרעקורד ענעי ןופ עטכישעג רעד טימ
 יד ןרירָאנגיא ףראד עמ זא ,ךיז טײטשראפ ,טינ טסייה סָאד .רעכיּב עשידִיי ןוָאל
 -ּבעה ןטימ ךעלסילשסיוא טאמיק ןדנוּבראפ זיא סָאװ ,קורדכוּב ןשידִיי ןופ עטכישעג ערעטלע
 ןּבעגעגּפָא ףראד עטכישעג רערעטלע רעקיזָאדרעד ךיוא .רעפייס ןזעִיגילער ןוא ןשִיער

 -ײמעגלא רעד ראפ יא קיטכיוו זיא סָאד לפיוו ףא ,טַײקמאזקרעמפוא עטמיטשאּב א ןרעװ -

 זיא'ס .עִיגָאלַאַילּביּב רעשידִיי רעלעִיצעּפס רעד ראפ יא ,עטכישעג-רוטלוק רעשידִיי רענ
 טַײז רעשיגָאלָאדָאטעמ רעד ףא ןרעװ טגיילעג טכא רעדנוזאּב א לָאז ַײּברעד זא ,קיטיינ רָאּנ
 ןיוש ןענַײז קורדכוּב ןשִיערּבעה םענופ םּוידוטש םעניא דָארג לפיוו ףא ,גנושרַאפ רעד ןופ
 ןוא ןגעװ עקיזָאדיד לפיו ףא ןוא סעיצידארט עטסעפ ןוא ןגעוו ענעטָארטעגסיױא ןאראפ

 -נרידוטש .טפאשנסיוו רעשידִיי רעשיטסיסקראמ רעַײנ רעד דמערפ-דליוו ןענַײז סעיצידארט -

 :ענָאקאס רעסיורג א ראפ רעלטפאשנסיוו רעדעי טייטש ,עטכישעגכוּב עשִיערּבעה יד קיד
 -שישטַײד רעד ןופ ליטס ןוא ןָאט םעניא ןלאפנַײרא רע ןעק קידנליװ טינ עליפא לָאמטפָא

 ,(:"טַײקשירעפייסאהמא ,, רעשיטסִיערּבעה-שיטסנָאַיצ רעדָא עַיליּפָאָילּביּב רעשידוהאי -
 טלעטשעגקעווא ךָאד ףראד טעּברא רעכעלטפאשנסיוו רעשידִיי ןּופ רעטנעצ ןיא רעּבָא

 ּבילוצ טינ ,ךעלדנעטשראפטסּבלעז ,זיא סָאד ןוא .ךוּב עקיכארּפש-שידַיי סָאד ןרעװ
 רענליוו יד ןופ טעּברא רעד ןיא ןשרעה סָאװ ,סענָאװאק עשירעּבָאהּביל-שיטסישידִיי ענעי
 גנּוייטשטנא יד דָארג סָאװ ,םעד ּבילוצ רָאנ ,רעלטפאשנסיוו עשיטסישִידִיי לאלּכִיּב ןוא
 -שידיי ןכעלטלע װ םענופ סרעדנוזאּב ןוא ,ןקיכארּפש-שידִיי םענופ עַיצילָאװע יד ןוא
 עשידִיי עטיירּב יד ןופ גנוגעוװאּב-רוטלוק עסיורג יד טלגיּפשעגּפָא טָאה ,ךוּב ןקיכארּפש
 .ןסאמ-סקלָאפ

 -טסניק ערעיונעג א ןרעװ ןּבעגעג ףראד ןעַײרעקורד ןופ עטכישעג רעד טימ ךַײלגאּב
 .אקינוא ענענאראפ ןוא סעִיצידע ערעטלע יד ןופ גנוּבַײרשאּב עשינכעט-שיועל
 ןעגנאגעגכרוד זיא סע סָאװ ,געוו-סגנולקיווטנא רעצנאג רעד ןרעװ טלעטשעגפוא ףראד סע
 -אכ רעיײז ַײּברעד ןוא עקינייא ןיא סָאװ) טפירש רעשידִיי רעד .טסנוק-ךוּב עשידִיי יד

= 

 ןשירָאטסיה םעד ןגעװ יָאװַארָאּב .ש ןופ טעּברא רעד ןופ ןעעזנַײא ןעמ ןעק ,טכערעג ןענַײז רימ טַײװ יוװ (4

 0. םסץסּמעה  ,ןוגקעסא 3 וספסקו} 68קסהסעא01 אעזע 88 380818/  עז) .עניַארקוא ןיא קורדכוּב ןשירַיי םענופ געוו

 -עטניא ץנאג ַא ןיימעגלא ןיא זיא סָאװ ,טעּברַא עקיזָאדִיד .,816:10:01141 131071" ט. 1--11, 1995 ןוא י.1, 1996)

 סע סָאװ ,ןוָאסיכ םעד טָאה ,דנאל רעזדנוא ןיא ןּבעל-רוטלוק ןשידִיי ןופ עטכישעג רעד וצ רעַײטשוצ רעטנאסער

 -יוזא רעד טימ ךיז טנגונאַּב ןוא ןטקאפ עטכאוּבעג יד ןופ זילאנא ןשיגָאלָאעדיא-ל ַאָי צ ָא ס םעד סוא טדַײמ

 טינ רָאג ןעװעג וועגא טלָאװ *טַײקוװיטקעיּבָא רעקיזָאדרעד רעטנוא) .עיצאטאטסנָאק *רעוויטקעיּבָא רענעפורעג

 יןלאנָאַיצ אנ, ןפא רָאנ ,ןלאַיצָאס ןפא טינ רָאטװא םענופ עַיצאטנעִירָא עוויטקעיּבוס ץנאג יד ןּפאטנָא רעווש

 .(גנאג ןכעלטכישעג-רוטלוק ןשירִיי םענופ סעכיוק ןוא ןרָאטקאפ יד ןופ- זילאנא
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 2 א עיגָאלַאילּביּב רעשיִדִיי ןופ ןּבאגפוא יד--גרעּברעּביל י 24

 יד ,(רעשיערּבעה רעד סָאװ ענעגייא סָאד טינ רָאג רע זיא םיטָארּפ עשיטסירעטקאר
 - ףראד ץלא -- קיפארג לאלכיבי ,קיטנעמאנרָא ,גנוצוּפאּבכוּב יד ,עִיציזָאּפמָאק יד ,קינכעט-ץאז
 א .םוידוטש ןטסנרע םענופ זַײרק ןיא ןייגנַײרא

 . ןופ םּוידוטש רעד ןרעװ טלעטשעגסיורא וועגא ָאד ףראד עּבאגפוא א א סלא
 --ער-רעּבאיטקָא ןופ רָאי 12 יד ראפ טָאה סָאװ ,קיפארג רעשידִיי רעשיטעװָאס רעד
 טייטשאּב עטכישעג רעקיזָאדרעד ןופ ךָאט רעד .עטכישעג עצנאג א טכאמעגכרוד עַיצוילָאװ
 .ןופ רעדָא עַיצאזיליטס רעשיפארג רעקידנריזיטעטסע-שיטסילאנָאיצאנ רעד ןופ סָאװ ,ןירעד
 - -לטעטשניילק םענופ רעדָא ,ןויטָאמ עשירעלטסניק ,עזעִיגילער רעקירעד ,עכעלרעטלאלטימ יד
 . -סיוא טַײהרעמ יד ןעװעג ,לשָאמעל ,ןענַײז עניוזא) וויטִימירּפ ןשירענכייצ ןלעִיצניװָארּפ-קיד
 .ָאנָאמ א סָאד זיא טציא .1917-19 ןרָאי יד ןיא "עגיל-רוטלוק , רעװעַיק רעד ןוֿפ סעּבאג
 / "גיא רעד וצ ןעגנאגעגרעּבירא ןעמ זיא (ןגאלראפ עשידִיי עשינאקירעמא-שיליוּפ ןופ עִילָאּפ
 .קיפארג רערענָא;צײלָאװער רעניימעגלא רעד ןופ טסנוק רעשירענכייצ רעשיטסילאנָאיצאנרעט
 -/טציא ךָאנ זיא טַײקנטלאהעגסיוא רעשיגָאלָאעדיא עליפא ןוא קינכעט ןופ טכיזניה ןיא ,סעמע)
 ער רעד ָאד ןיא ךָאד רעּבָא ,קורדכוּב ןשידִיי ןשיטעװָאס םעד ןיא ערושעק ץלא טינ ךיוא
 טימ ,ןגעװ יד ןופ גנושרָאפסיױא רעד טימ .(! ןעמוקעגרָאפ ןיוש ךורּברעּביא רערענָאַיצילָאװ
 רעשידִיי רעשיטעווָאס רעד ןיא ןסירעגנַײרא ךיז טָאה עִיצילָאװער-רעּבאיטקָא יד עכלעוו
 -רעד ןיא טָאה יז סָאװ ,ןעגנורעדנע עסיורג ענעי ןופ גנונרעלרעד רעד טימ ןוא ,טסנוקכוּב
 ןליפסיױא עטכישעגכוּב עשידַיי עשיטעװָאס יד טעװ .ןגָארטעגנַײרא טסנוקכוּב רעקיזָאד
 .ןּבאגפוא עטסקיטכיוו עריא ןופ ענייא

 ןרעװ ןּבילקעג ןפראד קינכעטכוּב רעשידִיי ןופ םוידוטש ןשירָאטסיה ןטימ קיטַײצניײא
 ד ,ךוּב ןשידיי םענופ גנוטײרּפש ראפ רעד  ןופ עטכישעג רעד וצ ןלאירעטאמ
 ןקידעװָאקעּב א .וװ .זא .א ַײרעקעטָאְילּביּב ,ײרעגעלראפ ,לדנאהכוּפ ןופ עטכישעג רעד וצ
 -אװ) גולפ ןוא עס ערּפ רעשידִיי רעד ןופ עטכישעג יד ןעמענראפ ךיוא ףראד טרָא
 -נוא קירעּביא זיא'ס .(.וװ .זא ,א סעִיצאמאלקָארּפ ,ןטאקאלּפ ,ןפורפוא) רוטארעטיל - (עיצנאל
 . טימ ףראד טעּברא רעשירָאטסיה רענעזיװעגנָאנּבױא רעצנאג רעד ןיא זא ,ןכַײרטשוצרעט
 יד ןרעװ טעּבראעגכרד ײר רעטשרע רעד ןיא ןוא טַײקמאזקרעמפוא רעלעִיצעּפס א
 יד ויּב סעּבאגסיוא-רעכיּב עשידִיי ערעסערג ןופ רוטארעטיל עשידִיי ערענָאָיצוילָאװער
 ' .ךעלטעלּב-גּולפ עטסנעלק

 ןכעלטפאשלעזעג ןשידַיי םעניא טָאה טרָאװ עטקורדעג סָאד לאלכיּב ןוא ךוּב סָאד
 ןבעל ןכעלטפאשלעזעג םעניא יװ ,עילָאר ערעסערג ךערעיפעל א טליּפשעג קידנעטש ןּבעל
 רעד ןופ טינ ןעמונעג ,ךיז טייטשראפ ,ךיִז טָאה טקאפ רעקיזָאדרעד .רעקלעפ ערעדנא ןופ
 -לָאק יד ןעגיימ סע יװ -- ןּבעל-רוטלוק ןשידִיי םענופ טַײקיטַײזלא ןּוא טַײקכַײר רעקירעּביא
 ןוא טַײקטצענערגַאּב ןַײז ןופ דָארג רָאנ--(? "סעקינרעפייסאהמא ,, ןוא ןטסילאנָאיצאנ .םינימאה
 ןטַײקכעלגעמ-רוטלוק ערעדנא ןופ טַײקכאוש רעדָא טַײהנזעװּפָא רעד אּב טַײקמערָא
 ץוּכא .רעקראטש ןליפ טזָאלעג ךוּב םענופ גָאװ עשיפיצעּפס יד ךיז סָאה
 רערעסערג קיסעמסינטלעהראפ רעד ןיא ךיז טָאה - ךאוטפיוה יד זיא סָאד ןוא - םעד
 זגנאגוצ יד ןשיװצ סָאװ ,טקאפ רעד ןליפ טוָאלעג ןּבעל ןשידִיי םעניא ךוּב םענופ עילָאר
 ןּבָאה ,ןסאמ-סקלָאפ עטיירּב יד ןגעק טאהעג טָאה עיזאושזרוּב עשידִיי יִד סָאװ ,ןעלטימ
 . רעשיטילָאּפ רענעגײא ןייק ןעװעג טינ) ןסרוסער עשיטילָאּפ-טקעריד ןיא לגנאמ ןרעּביא
 ; טְרא שילתַאקעב ַא (ןטאגָארוס ןיולּב ןעװעג ןענַײז עמיודעכוא דאאוו ,לָהָאק, ;טאראפא

 -סווא .ןא .רָאי רָאּפ עטצעל יד ראפ עַ;צקודָארּפ-קורד יד טארּפ םעד ןיא זיִא טנאסערעטניא סרעדנוזאּב (}

 . יו .ןגאלראפ עניוזא ןופ רָאי 1929 ןוא 1928 ןואפ סעּבאגסיוא יר ,לשָאמעל ,וצ ןעִיצ טַײקמאזקרעמפוא עכעלסילש

 11 יי םענופ קיפארג יד ןּביוהרַקְד ײז ןּבָאה עדייּב .גאלאפרטנעצ .רעד ןוא גאלראפ-עכולעמ רעשיניארקוא רעד
 א 1 1 2 / :.  +.ףןענאטשעג סינ לָאמנײק ךָאנ זיא יז רעכלעװ ףא ,עגײרדָאמ אזא וצ ,קיטסירטעלעּב רעקירעד ,ךוּב

 5 .סעניא לקיטרא-ריפנַײױא ןשיטסילָאנָאיצאנ-שידוהאי ןוא ןועוצנעטערּפ-שיֿפָאזָאליפ םעד ,לשָאמעל ;עז (?
 2 7 ליי6 : : : 6 . 17 יד ןופ רעמונ ןטשרע



 25 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאילּביּב

 רעד ,לג .ד .א עריוט ,עיגילער .ה .ד ,ןעלטימ-גנאװצ עלאר ָאמ יד ןעמונראפ
 רעשידִיי רעד ןופ טנעה יד ןיא זיא גנוטַײצ יד ןוא ךוּב סָאד רעטעּפש ןוא רעפייס
 ,רָאלק זיא עגאל ןימ אזא אֹּב .טנעמורטסניא רעשיטילַאּפ רעקיטכיוו א ןעוװעג עיזאושזרוּב
 ןא ןוא ןקיסאלקטשרע ןא רָאפ ךיז טימ טלעטש סָאװ ,ךוּב ןשידִיי םענופ עטכישעג יד א
 -עטניא ןרעדנוזאּב א טָאה ,טַײהנעגנאגראפ יד ןענרעלרעד םאּב לאווק ןכעלטַײּבראפמוא
 ןשירָאטסיה-רוטלוק םעניימעגלא םענופ ךיוא רָאנ ,ןשיגָאלָאילּביּב ןופ רָאנ טינ ןוא ,סער
 ,טקנוּפדנאטש

 ,טראוונגעג רעד ראפ יװ ,עטכישעג ראפ יוזא טינ ,סעמע ,טרעװ ןרענעלק ןייק טינ
 ןיוש סעּפע זיא טיּבעג םעד ףא דָארג .ךוּב ןשידִיי םענופ עיּפארגָאַילּביּב יד טָאה
 עצנאג א טציא ןגָאמראפ רימ .טַײצ רעטצעל רעד ראפ סרעדנוזאּב ,ןרָאװעג ןוטעגפוא ָאי
 עכעלטפאשנסיוו אּב רעדָא ןריטסיזקע סָאװ ,סעיסימָאק עשיפארגָאילּביּב עלעַיצעּפס ייר
 אֹּב ויא קירוצ טַײצ רעצרוק א טימ .ןקעטאילַּביִּב עשימעדאקא אּב רעדָא ,סעיצוטיטסניא
 -ראפלא ןא ןרָאװעג טריזינאגרָא (טוטיטסניא ןקיטציא) רוטלוק רעשידִיי ראפ ערדעטאק רעד
 ,עיפארגָאילּביּב וצ סערעטניא רעקיזָאדרעד .עלארטנעצ עשיפארגָאילּביּב עשידִיי עשידנאּב
 זיא טינס רעכלעװ א וצ .סערעטניא רעד יװ ,רעסערג ךַײלגראפ ןדעי ןָא זיא סָאװ
 -לעטשעגקעווא טוג א ןָא .רעכעלריטאנ ץנאג א זיא ,שינעטנעקכוּב ןופ ןילפיצסיד רערעדנא
 .םידוטש רעטסנרע םוש ןייק ןַײז טלָאמעג טינ ןעק טעּברא רעשיפארגָאילּביּב רעֶטי
 ןטלאהראפ טרעװ טעּברא רעשיפארגָא;לּביּב רעקידנרינָאלצקנופ 'קידנעטש א ןָא .רעמ ךָאצ
 .טעּברא-רוטלוק רעניימעגלא רעד ןופ ךיוא ּפמעט רעד

 זיא ,עִיפארגָאילּביּב רעשידִיי ןופ טיּבעג ןפא ןרָאװעג ןוטעגפוא זיא'ס סָאװ ,סָאד רעּבָא
 -נרירטסיגער) סעמישעד עשיפארגָאילּביּב יד .סעכייא ןיא ײס ןוא סעמאק ןיא ַײס ,ּפאנק רעייז
 -רעמ רעטסערגרעּביא רעייז ןיא ןענַײז ,טכעלטנפעראפ ןרעװ סָאװ ,(עִיפארגָאילּביּב עקיד
 ןאלּפ םוש ןייק .טעּברא רעטריפעגכרוד שיטנאטעליד ןוא רעקילעפֹוצ ןּופ טקודָארפ א טַײה
 -אגר ָא זיא טינ'ס רעכלעוו א ןגעװ טדערענּפָא ןיוש ,ָאטינ טעּברא רעקיזָאדרעד ןיא זיא
 ערעדנא רעדָא יד טימ רעדָא טעּברא רעכעלטפאשגסיו רעד טימ גנודניּבראפ רעשינ
 ןיא לאפ וצ לאפ ןופ ךיז ןקּורד סעמישער עטלעטשעגפיונוצ יד .ןשינעפרעדאּב-רוטלוק

 סָאװ ,עיפארגָאילּביּב עקידנריזנעצער ןוא עקידנריטָאנא יד .סעּבאגסיוא ענעדישראפ עמאס
 ךיוא זיא ,ןלאנרושז ןוא ןעגנוטַײצ ערעזדנוא סָאמ רעסיוועג א ןיא ךיז ןעמענראפ ריא טִימ -

 -אטס רעשיפארגָאְילּביּב רעד טימ זיא טכעלש רַאג ,ףָאסעל .ךאווש רעייז טלעטשעגקעווא

 -יטאטס א .רעזַײװ רעכעלטפאשלעזעג-רוטלוק רעקיטכיוו א זיא קיטסיטאטס-רעכיּב יד .קיטסיט

 טגָארט יז ּבױא סרעדנוזאּב ,(: רעכיּב עטנעיילעג ןוא ענעּבעגעגסיורא ,ענענאראפ ןופ קיטס

 טרעוו יז ּביוא ןוא ןשיטאמעט ןוא ןלאער א ךיוא ךָאנ ,רעטקאראכ םעניימעגלא ןא רָאְנ טִיּנ
 -לוק עניימעגלא יד ןפיוא ןטסטעליוּב ןפא ןקעלּפטנא ןעק ,טקעּפסא ןלאָיצַאס א ןיִא ןּבעגעג
 ןּבעגעג ןרעװ ןלאנרושז ערעזדנוא ןיא .טפאשלעזעג א ןיא רָאפ ןעמוק סָאװ ,ןסעצָארּפ-רוט
 ןטעּברא יד רעּבָא ,קיטסיטאטס-רעכיּב רעשידִיי רעּביא ןלאלרעטאמ רעדָא ןעלקיטרא לָאמוצ
 .קינייוו רעייז ןּביג ןוא ךאווש רעייז ןענַײז

 עסיורג רעייז םורא יוזא ןעייטש עַיּפארגָאילּביּב רעכעלטפאשנסִיוו רעשידִיי רעד רָאפ
 םעלּבָארּפ יד ןרעװ טזיײלעג ןוא טלעטשעגקעווא ףָאסלָאקּפָאס ףראד ,סנטשרע .ןּבאגפוא
 -סױא ןיא ,סעמע .עִיצקודָארּפכוּב רעשידִ;י ןופ ראוטרעּפערד ןלופ א ןופ
 טיירג סעִידעי ענענאראפ יד טול .טיּבעג ןקיזָאדמעד ףא ןוטעג סעּפע ָאי ןיוש טרעוװ דנאל
 לָאז סָאװ ,טעּברא עשיפארגָא;לּביּב עסיורג א סיקצאש ר"ד קורד םוצ עליפא ןיוש ךיז

 ,רעשיפארגָאילּביּב רעד וצ טינ ןרעהעג רעכיִּב עטנע ײלע ג ןוא ענע נא ר אפ ,ןגעװ סעֶידעי ,סֶעמע (4
 .ןענאמרעד וצ ןעמוקסיוא ןָאנ זדנוא טעװ םעַש ןגעו רָאנ .קיטסישאטס רעשיראקעצָאָילּבוַּב;רעֶד .וצ רָאנ



 0 עִינָאלָאְילַּביּב רעשידִיי ןופ ןּבאגפוא יד -גרעּברעּביל ,י 26

 .(קיד .מ .א זיּב רוטארעטיל רעשידִיי רערעטלע ןופ ראוטעּפער ןצנאג םעד ןּפָאכמורא
 -יטסניא םאּב עלארטנעצ עשיפארנָאילּביּב יד .ןזָאלראפ טינ םעד ףא ךיז ןרָאט רימ רעּבָא
 + -רעכיּב ןשידִיי ןראפ ןלאירעטאמ ןעלמאז וצ ןטערטוצ ןיוש ףראד רוטלוק רעשידִיי ראפ טוט
 יד ןרעװ ןפאשעג ,סעכיוק-ספליה עקירעהעג יד ןרעװ ןגיוצעגוצ ןיוש ןפראד סע .ראוטרעּפער
 רעכעלטפאשנסיוו א טריטסיזקע'ס ּוװ ,וועיק ןיא טציא טרעװ ,וועגא .וװ ,זא .א ןעלטימ עקיטיינ
 ןוא דנָאפ-רעכיּב ןקינָא;לימייוצ טאמיק א טימ קעטָאילּביּב עשימעדאקא ןא ,טוטיטסניא-רעכיּב
 . רעד ןופ ראוטרעּפער רעלופ א טלעטשעגפיונוצ ,סעִיצוטיטסניא עכעלטפאשנסיווכוּב ערעדנא

 רעד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא טריפעג טרעװ טעּברא יד .עִיצקודָארּפ-קורד רעשיניארקוא

 סָאד .עימעדאקא רעכעלטפאשנסיוו רעשיניארקּולא רעד ןופ עיסימָאק רעשיפארגָאילּביּב
 -ראטש א ןופ גנוראפרעד יד ןצונסיוא ןפארגָאִילּביּב עשידִיי יד ראפ טַײקכעלגעמ א טפאש
 סָאװ ,טעּברא עקיּבלעזיד ךרוד דָארג טריפ עכלעוו ,עיצוטיטסניא רעשיפארגָאִילּביּב רערעק
 .עלארטנעצ עשיפארגָאָילּביּב עשידִיי יד ןריפכרוד ןפראד טעוו'ס

 -יירּב א טריפעג טרעװ ראוטרעפער-רעכיּב ןשיניארקּולא םענופ םעלּבָארּפ רעד םורא
 ןעה ןוא ןשיטערָאעט ןיא ןעה ,טריצילּפמָאק יװ ,טזַײװ עיסוקסיד עקיזָאדיד .(3 עיסוקסיד עט
 "יב ןלאנָאיצאנ ןלופ םעד ןלעטשנעמאזוצ ןוּכ טעּברא יד זיא סע ,טכיזניה ןשיטקארּפ ןיא
 יֵּביּב םעניימעגלא ,יקסראנדָאּב .פָארּפ ןופ קורדסיוא ןטױל ,ןקיזָאדמעד ,ראּוטרעּפער-רעכ
 ידיוװ ,םעלּבָארּפ עלאטנעמאדנופ אזא ןעמענ רימָאל .סעמעעּב ןּוא .ךוּב-סערדא ןשיפארגָאיל
 ּפיצנירפ-ּבַײלקּפָא ןא ראפ סָאװ ףא .ראוטרעּפער םענופ םענראפ םעד ןגעװ עגארפ
 עד ,לשָאמעל ,זיא סָאװ ?ןלאירָאטירעט רעדָא ןשיפארגָאנטע ןא ףא--,ןעיוּב םיא ןעמ ףראד
 ָאמוא ,ןענַײז סָאװ ,ןּכאז-קורד םוכס רענעי יצ ,ראוטרעּפער רעשיפארגָאילּביּב רעשיניארקוא
 טניז עֶלרָאטירעט רעשינִיארקוא רעד ףא ןרָאװעג ןּבעגעגסיורא ,ןארּפש רעייז ןופ קיגנעה
 רעד ןופ קיגנעהּפָאמוא סָאװ ,סעּבאגסיוא םוּכס רענעי יצ ,קינכעט-קורד יד ריא ףא טריטסיזקע'ס
 ףראד יצ ,רעטַײװ ןוא ? ךארּפש רעשיניארקוא רעד ןיא ןענישרעד ייז ןענַײז ,ע;רָאטירעט
 עקיכארּפשדמערפ יד ראוטרעפער ןשיפארגָא;לּביּב ןשיניארקוא םעניא ןרעװ ןעמונעגנַײרא
 רעדָא ןצנאגניא) שיניארקוא זיא סָאװ ,רוטארעטיל יד .ה .ד ,עקיניארקוא עשידנעלסיוא ןוא
 ?טלאהניא ןטױל רָאנ ,עִירָאטירעט רעד טול טינ ןוא ךארּפש רעד טל טינ (זַײװליײט

 רעשישארגָאְילּביּב רעד ןופ ּבאטשסאמ םעד ןוא ןעמאר יד ןגעװ ןגארפ עקיזָאדיד
 ןשיפארגָאְיִלּביִּב ןשידִיי םוצ רעּבירא טיײג עמ ןעװ ,רעפראש ךָאנ ןרעװ טעּברא
 ,(3 ראוטרעּפער

 ןדעי ֹוצ עייגענעּב יװ ,רָאלק יוזא טקנוּפ ָאד ןענַײז ןצענערג עשיגָאלָאנָארכ יד בוא
 ןענַײז -- גָאט ןקיטנַײה ןזיּב סעּבאגסיוא-קורד עטשרע יד ןופ -- ראוטרעּפער ןשיפארגָאַילּביּב
 .שיטאמעלּבָארּפ ןוא רָאלקמוא רעײז םענראפ-טעּברא םענופ סמוירעטירק ערעדנא רעּבָא

 .41 .ז ,"עטכישעג-רוטארעטיל רעשירִיי רעד ןֹופ רעדליּב, .ךיירניײװ .מ ר"ד -עז}4
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 ,8ו0תסנס4װאה קעטָאילּביּב רעּבלעזרעד ןופ רעכיּבלמאז עשידָאירעּפ יד ןיא ןוא (קעטָאילּביּב רעשימעראקא רעשינ
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 ןגעװ עגארפ יד טריואּב טקעריד ךיוא טר,וװ ראוטרעּפער ןשינִיארקוא ןגעװו עיסוקכיד רעד ןיא ,וועגא (3

 -נירּפ ןלאָירָאטירעט סענופ רעגנעהנָא יד ןענַײז סָאד -- ,עקינײא .עניארקוא ןיא ןרנימצאנ יד ןופ רוטארעטיל רעד

 . -גימצאנ ענעי ןופ סעּבאגסױא עלא ךיוא ןײגנַײוא ןפראר ראוטרעּפער ןלאנָאיצאנ ןשינַיארקוא ןיא זא ,ןטלאה -- ּפיצ

 -- ֿפיצנירּפ ןשיפאוגָאנטע-ןייר םענופ רעגנעהנָא ןענַײז סָאד -- ,ערעדנא .עניארקוא ןיא ןעניוװ סָאװ ,ןטַײהרעד

 -עטיל רעײז זא ןוא ןראוטועּפער עשיּפארגָאַילּביּב ערעדנוזאּב ןפאש ןעמ ףראד ןטַײהרעדנימצאנ יד ראפ זא ,ןטלאה
 . זיא'ס לפי ףא ,רָאלק זיא םעד ןופ .ואוטרעּפער ןשיניארקוא םעניא ןרעװ ןסָאלשעגנַײא טינ רעבירעד ףראד רוצאר
 -נכערּפשטנא ןא ןענעפע רעכיג סָאװ ךיז לָאז עַיסוקסיד-ראוטרקּפער רעשינִיארקוא רעד טימ קיטַײצנײא זא ,קיטכוװ
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 2 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאָילּביּב

 ךיוא רָאנ ,ןטַײצ עלא רָאנ טינ ןּפאכמורא ראוטרעּפער רעשיפארגָא;לּביּב רעשידִיי רעד לָאז
 -עטלע רעד ראפ סלאפנלא ,ןוא ןשטנּוװעג רעייז ;ךיז טייטשראפ ,זיא סָאד ?רעדנעל עלא
 -נוזאּב ןייק סָאװ ,עּבאגפוא עזע;דנארג אזא זיא'ס רעּבָא .קיטיינ טגנידאּבמוא ,טַײצ"רער
 ,רָאלק זיא'ס ,סלאפנלא .ןלעטשקעווא טינ ךיז ראפ יז ןעק עַיצוטיטסניא עשיפארגָאילּביּב ערעד
 לַײװרעד עיפארגָאִילּביּב עשידִיי עשיטעווָאס יד ךיז ףא ןעק טעּברא "עכעלטלעוולא , אזא זא
 .טיּבעג ןשִיעּפָאריײא-ךערזימ ןטימ ,לאפ ןטסעּב ןיא ,ןענעגֹונאּב ךיז ףראד יז .ןעמענ טינ

 רעלופ א .טימיל-ךארּפש ןטימ זיא ןצענערג עלאירָאטירעט טימ סָאװ עקיּבלעזסָאד
 ץלא ראפ רעִירפ ,גנוניימ רעזדנוא טול ,טסייה עַיצקודָארּפ-קורד רעשידִיי רעד ןּופ ראוטרעּפער
 עשיפארגָאִילּביּב עקיכארּפשלא .שידִיי ןיא רוטארעטיל רעד ןופ עִיּפארגָאילּביּב יד
 ראפ רָאנ ,ראוטרעּפער םענײמ עגלא ןא ראפ טינ רעּבָא ,קיטיינ רעייז ןענַײז סעמישער
 ןטלעטשעגטסעפ רָאלק ןוא ןטמיטשאּב א טָאה סָאװ ,עַיפארגָא;לּבּב רעלעִיצעּפס א
 םזישידיי רעטצענערגאּב-לעיצניװָארּפ רעד דָארג ּוװ ןוא קעווצ ןשיטקארּפ-ךעלטפאשנסיוו
 -יי מ עג ל א םוצ גוצאּב ןיא זיא'ס יװ ,ךעלדעש יוזא טקנוּפ זיא טּוטיטסניא רענליוו םענופ
 -אסרעווינוא רעשִיױּבלָאק-ךעלכארּפש ןוא רעשיטסיאדוינאּפ רעד ךעלדעש ראוטרעּפער םענ
 .(1 קעטָאילּביּב רעמִיאלָאשורעי רעד ןופ םזיל

 ןשיפארגָאילּביּב ןשידִיי ןשיטעװָאס םענופ טנורג ןיא זא ,רָאלק זיא ןטגָאזעג םענופ
 רעד טינ ךיוא ןוא רעלאירָאטירעט-ןייר רעד טינ ןרעװ טגיילעגקעווא ףראד ראוטרעּפער
 -אירָאטירעט ישיפארגָאנטע רעטשימעג א רָאנ ,ּפיצנירּפ (רעכעלכארּפש) רעשיפארגָאנטע-ןייר
 ףראד סנקירעּביא .(עּפָאריײא-ךערזימ ןיא סעּבאגסיוא-קורד עשידִיי ,לשָאמעל) ּפיצנירּפ רעל
 ןרעװ טרעטַײלעגכרוד טוג-- ראוטרעּפער םענופ ּבאטשסאמ ןגעוו--עגארפ עקיזָאדיד ךָאנ
 ,ןגארפ עקיטכיו רעייז ערעדנא טימ ךיוא זיא עקיּבלעזסָאד .עיסוקסיד רעקיטַײזלא ןא ןיא
 רע דײס םעד ,ראוטרעּפער םעד ןלעטשנעמאזוצ ןּופ ןדָאטעמ יד ךעַײש ןענַײז סָאװ

 -כיר רעדָא טלאהניא םעד ,עקעטָאטראק רעד ןופ םעטסיס רעד ,ןטעּברא יד ןופ
 .װ .זא .א ,.װ .זא .א עטראקיגנוּבַײרשאּב רעד ןופ םר ָאפ רעד רעקיט

 גנאלטַײצ א ןיוש רעד ןופ עיפארגָאילּביב רעשירָאטסיה רעד טימ ךַײלגאּב = -
 -נפיול יד קירעהעג יװ ןלעטשוצקעווא קיטכיוו רעייז ךיוא זיא רוטארעטיל רענענישרעד
 ,טכעלטנפעראפ ןוא טקורדעג ןרעװ סעמישער ןוא ןלא;רעטאמ ליפ .עיפארגָאילּביּב עקיד
 זיא סָאװ ,סעמע .עיצארטסיגער עשיפארגָאילּביּב עקיסעמלגער ןייק טינ רימ ןּבָאה ךָאד ןוא
 זיא עיצקודָארּפ-קורד רעקידנפיול רעד ןופ עיצארטסיגער רעניײמעגלא רעד ךעַײש

 -נעהנָא ןאראפ ןענַײז ןפארגָאילּביּב עשיטסישירִיי יד ןשיווצ ךיוא זא ,ןקרעמאּב וצ טרעדָאּפ רעשיוי רעד (

 -רעכיּב; ןיא לע גיּפש .ש רענייא ,לשָאמעל ,טקידײרּפ טָא .םזילאמיסקאמ ןשיטסַיארוי-ךעלכארּפש םענופ רעג

 עשירַיי ענײמעגלא ןא ("ןטוטיטסניא עשיּפארגָאָילּביּב ןוא עֶיּפארגָאָילּביּב לקיטרא םעניא 1922 ,א 3 ) "טלעוו

 עשירַיי ערעדנא ןוא שילָאנאּפש ףא ,שִיערּבעה ףא ךיוא ,שידִיי ץוכ ןטיײרּפשראפ, ךיז לָאז סָאװ ,עַיּפארגָאַילּביּב

 -עגלא רעד עײגענעּב סָאװ .ןלעגיּפש אּב ךיוא זיא ףָאסלָאקּפָאס ,סעמע ."עקיאדוי ףא ךיוא יװ ,ןטקעלאיד עלָאקָאל

 יד ךאזטּפיוה יד זיא ,טקנוּפדנאטש ןשיטימעס-ןסאר ןפא טינ ריש ,ןעעז רימ יװ ,רע טייטש עִיּפארגָאְיַלּביּב רעניימ

 זיא טסישידִיי סלא ךיוא לַײװ ,עִיצקודָארּפ - קו ר ד יד רָאנ טינ ,סנקירעּביא .עַיצקודָארּפ-קורד עשידִיי

 -עמ ןטכע ןא ןופ טנאה רעטיירּב א טימ יװ יוזא טקנוּפ .טסיארוי סלא יװ ,שיטסילאמיסקאמ רעקיניײװ טינ לעגיּפש

 רעד ןופ רעדנעל עלא ןיא ןטוטיטסניא עשיפארגָאַילּביּב עשידַיי ןגעוו ןטקעיָארּפ ענעצנאג ןָא רע טפראוו לדנעמ-םעכאנ
 רער ןופ ץנעטעּפמָאק יד רע טײרּפשראפ טַײקטײרּב רעשלדנעמ-םעכאנעמ רעקיּבלעזרעד טימ ןוא יוזא טקנוּפ ,טלעוו

 טינ ,סעכולעמ ןוא ןטַײצ עלא ןופ עִֶיצקודָארּפ ועשיפאוג ועצנאג רעד ףא עִיּפארגָאילּביּב רעשירַיי
 -ירירּפ רעקיזָאדרעד טּבַײרש סע סָאװ טָא .סעקניטסאלּפ ענָאּפָאמארג ןוא סעקילאוו עשיפארגָאנָאפ עליפא ןסָאלשעגסױא

 עשירִיי עדעי זיא עִיִפאוגָאִילּביּב רעשידִיי רעד ןופ טקעיּבָא רעד, : עַיּפארגָאָילּביּב-רעּפיה רעשידִיי א ןופ רעק

 ,עימארגָאנעטס ,ַײרעלָאמ ,גנונכיצ ,רויוארג ,עיפארגָאטיל ,קורד ,ןדאיואסק יװ ,םרָאּפ עשיפארג
 ,טַײקכעלטנפע רעד ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ץלא---.וװ .זא .א ףארגָאנָאפ ,ןישאמּבַײרש ,ףארגָאטקעה ,עַיּפארגָאטָאפ
 -ָאִילֹּביּב רעדליװ רעקיזָאדרעד ."סערעטניא ןכעלטנפע ןא (::) ןּבָאה טַײצ רעד טימ ןע ק רערָא טָאה
 -סירעטקאראכ א זיא'ס .ךַאז עקילעפוצ ןוא עטרילָאזיא ןייק טינ זיא ןטסישידַיי יד ןופ םזילאמיסקאמ רעשיפארג
 -קויװ רעד ןיא טינ ּבױא ,*ךַײלג ןטַײל. טימ ןַײז וצ גנוּבערטש רעקוװעלירסאק טכע רעײז ןופ קורדסיוא רעשיט

 .עֶיגָאלָאעזארפ ןיא ,ץיזאטנאפ ןיא ,ַײרעטקעשזָארּפ ןיא יּבשטָאכ .זיא ,טַײקכעל



 עץִינָאלָאילּביּב רעשידִיי ןופ ןּבאגנפוא יד--גרעּברעּביל .י 28

 -אקילּבוּפער יד ןופ סעיצאקילּבוּפ ערעדנוזאּב יד ןיא .לאמרָאנ רעקינײװ-רעמ עגאל יד
 ,,16112:1124 .הס1:08008*, ,,711106 צאק8180880עס הקצאצ =, לשָאמעל) ןרעמאק"רעכיּב עשינ

 טכאלּבעג קלָאפ ןכעלטַײהרעמ ןטימ ךַײלגאּב ןרעוו (,21סש20108 0ס:הקצסאהעה ,תקצאצ *

 זיא'ס .םָאכױסעּב ןדִיי ,רעקלעפ עכעלטַײהרעדנימ עלא ןופ סעמישער-קורד יד ךיוא
 .עִיצקודָארּפ-קורד רעשידִיי רעד ןופ עיצארטסיגער עניימעגלא יד סָאװ ,םעווקאּב טינ רָאנ

 ןלאירעטאמ עשיפארגָאילּביּב יד ןקינייראפ וצ יידעק .סעּבאגסיוא עכעלטע ןיא ןפרָאװעצ זיא
 -נָאק עשידנאּבראפלא יד טָאה עּבאגסיוא ןייא ןיא עּפורג רעלאנָאיצאנ רעטמישאּב א ןופ
  ןשיפארנָאילּביּב ןלעִיצעּפס א ןּבעגוצסיורא ןסָאלשאּב ןרעמאק-רעכיּב עלא ןופ ץנערעפ
 -העד ןופ גנולײטּפָא עשידִיי יד .רוטארעטיל רעקיכארּפשנדישראפ רעד ראפ ךוּב-רירטסיגער
 -סַײװ רעד ןכעלטנפעראפ וצ ןרָאװעג ןּבעגעגרעּביא זיא עּבאגסיוא רעשיּפארגָאילּביּב רעקיזָאד
 -קריווראפ וצ ןטָארטעגוצ טינ טציא זיּב ךָאנ יז זיא ,רעּבָא רעדייל .רעמאק-רעכיּב רעשיסור
 : .סולשאּב םענעמונעגנָא םעד ןכעל

 -כאו) רעלאער .ה .ד ,ועלעִיצעפס רעד טימ זיא טכעלש סרעדנוזאּב רעּבָא
 זיּב ךיז טָאה ע;צוטיטסניא םוש ןייק .ץֶיפארגָאילּביּב רעשידִיי רעשיטאמעט ןוא (רעכעל
 רעדָא יד ןרעװ ץלא ןופ רעטפָא .טעּברא רעקיטכיוו רעקיזָאדרעד טימ ןעמונראפ טינ רעהא
 רעכעלטפאשנסיוו ןופ סעצָארּפ ןיא ןפאשעג סעמישער עשיפארגָאְילּביּב עשיטאמעט ערעדנא
 -ארגָאָילּביּב יד :רעדייס רעדנא ןא רָאג ןַײז ףראד ןעגנוגנידאּב עלאמרָאנ אֹּב .עפוג טעּברא
 ,טעּברא רעכעלטפאשנסיוו רעד ןופ טאטלוזער-סולש ןייק טינ ןַײז ןפראד סעמישער עשיפ
 סָאװ) עֶיּפארגָאילּביּב עשיטאמעט יד ףראד ,טדערעג שרעדנא .עכָאנאהרָא פ ריא רָאנ
  ןרעװ ןּבעגעג ,(ןיילא רעלטפאשנסיו רעדעי ךיז ראפ ףיונוצ ךיז טלעטש ךעלנייוועג
 -ילאווק ליפ רעײז ןרעװ ןענּוװעג טעו טימרעד .ךאז עקיטראפ א יװ ,רעלטפאשנסיוו םעד
 .רוטארעטיל עקירעהעג יד ןכוז ףא טרעטאפ רעשרָאפ רעד סָאװ ,עיגרענע עטריציפ

 ךָאנ עֶיפארגָאילּביּב עשיטאמעט ןוא עלאער יד טָאה טפאשנסיוו רעשידִיי רעד ראפ
 -נַאג רעד ןיא ןּבעגעגסיױרא ןרעװ רעכיּב עשידִיי סָאװ ,ראפרעד גנוטַײדאּב ערעדנּוזאּב

 עַיצקודָארּפ-קורד רעשידִיי רעד ןופ סעיצארטסיגער עניימעגלא יד ןעו ןאד ,טלעװ רעצ
 סָאװ ,טנעמָאמ א ךָאנ ןאראפ זיא םעדצוכא .ר .ר .ס .פ ןיא רָאנ טכעלטנפעראפ ןרעוו
 זיא סָאד .טפאשנסיוו רעשידִַיי רעד ראפ דָארג קיטכיװ עֶיפארגָאְילּביּב עלאער יד טכאמ
 -מערָא רעקיסעמנטלעהראפ ריא אּב ,טליּפש רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןיא סָאװ ,טקאפ רעד

 -נקידנע ןוא גנוטַײצ א ןופ קידנּבײהנָא ,עקירָאירעּפ יד עילָאר עכעלטנדרָארעסיױא ןא ,טַײק
 זיא סָאװ ,ץלא םורא ןּפאכ סָאװ ,סעמישער עשיטאמעט .לאנרושז ןרעקיד א טימ קיד
 . בא ,ןּוט וצ זדנוא אּב טָאה ,עגארפ רענעּבעגעג רעד ןגעװ רוטארעטיל רעד ןיא ןאראפ

+ 

 'וצ ןטלעז טינ זיא'ס .ןעלקיטרא טימ ,סָאמ רעשּפיה א רעיײז ןיא זיא ,רעקירעד טינ
 -קיטרא ןופ ךעלסילשסיוא עליפא ןייטשאּב טעװ עִיּפארגָאִילּביּב רעייז סָאװ ,סעמעט ןפערט
 .ערעודנוא טינ ןוא (טדערעגּפָא ןיוש זיא םעד ןגעוו) ןעגנוטַײצ ערעזדנוא טינ רעּבָא .ןעל
 -ראפ עשיפארגָאילּביּב עניימעגלַא -- לוויוי א ןיא לָאמניײא יּבשטָאכ -- סיורא ןּביג ןלאנרושז
 ןופ ףליה רעשיפארגָא;לּביּב רעד ןָא ויא עגאל ןימ אזא אּב .טלאהניא רעייז ןופ ןשינעכייצ
 ןטעּברא וצ רעװש רעיײז עיצאזינאגרָא רעלעִיצעּפס א

 ןרעװ שֵיטקַאפ םורא יוזא ףראד עלארטנעצ עשיפארגָאַילּביּב יד
 -ארגָא;לּבִיּב עלעִיצעּפס יד ןליפסיוא לָאז סָאװ ,ע;צנאטסָאילּביּב א
 / ידִיי ערעדנא רעדָא יד ןכאמ ןלעװ סע סָאװ ןעגנולעטשאּב עשיפ
 .רעשרָאפ ןוא רעלטפאשנסיװ עש

 םאּב זיא'ס זא ,ןּכַײרטשוצרעטנוא רעדיוװ קיטיינ ראפ ַײּברעד רימ ןטלאה ןרעמאלק ןיא
 / רעד ראפ רָארג ,קיטכיװ טסכעה עִיּפארגָאְילּביּב עשיטאמעט-שיטאמעטסיס יד ןלעטשנעמאזוצ

 -יריי עכעלכארּפש-לאנָא;צאנ עגנע יד ןטערטוצרעּבירא ,טפאשנסיוו רעשידִיי רעשיטעווָאס

 רעד רעּביא רוטארעטיל רעצנאג רעד ןופ עמישער יד ןּבעג ןוא ןצענערג עשיטסיש
  עקיוָאדיד רעכלעוו ףא ,ךָארּפש רעד ןופ קיגנעהּפָאמוא עמעט "רעשידִיי , רערעדנא רעדָא
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 29 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאָילּביּב

 רעד ראפ קיטכיװ סרעדנוזאּב זיא עּבאגפוא יד זא ,ןגָאז רימ .ןּבירשעגנָא זיא רוטארעטיל
 ןלאפ סָאװ ,ןפארגָאִילּביּב עשיטסישידִיי יד לַײװ ,טפאשנסיו רעשידיי רעשיטעװָאס

 ןופ רעגניפ יד שעמאמ ןקעל ןוא סנארט ןשיליּפָאילּביּב-ךעלכארּפש א ןיא ןַײרא קידנעטש
 ,ראפרעד רָאנ סעּבאגסיוא עקיטכיװ רעיײז ןטלעז טינ ןריר ָאנגיא ,לרעפייס שידיי ןדעי
 .שידִיי ףא טכעלטנפעראפ טינ ןענַײז ייז סָאװ

 ןענַײז עֶיפארגָאְילּביּב רעקידנריטנעירָא-שיטירק ןוא רעקידנריזנעצער ךעַײש זיא סָאװ
 ןּביוא ןיוש רימ ןּבָאה םעד ןגעװ .קיטכיוו רעייז גנוּבײרשאּבכוּב ןופ ןעמרָאּפ עקיזָאדיד ךיוא
 רעטקאראכ ןקיסעמנאלּפ א ןעמענָא ךיוא ףראד עִיּפארגָא;לּביּב עקידנריזנעצער יד .טדערעג
 זיא'ס .טציא זיּב יװ ,סעּבאגסיוא עשידָאירעּפ ערעזדנוא ןיא טרָא ןרעסערג א ןעמענראפ ןוא
 ןטפירשטַײצ ערעזדנוא ןופ ןעגנולײטּפָא-עיזנעצער יד זא ,טקאפ רעטסּוװאּב ןיימעגלא ןא
 יד ּפָא טינ ,וועגא .טכעלש רעייז טלעטשעגקעווא ןענַײז טארפיּב עשידִיי יד ןופ ןּוא לאלכיּב
 -טינ ןוא ןקילעפוצ א רעייז לאלכיּב טגָארט עכלעוו ,עִיּפארגָאילּביּב עקידנריזנצער עשידִיי
 ןוא רוטארעטיל רעשירעלטסניק רעד טַײקמאזקרעמפוא ליפוצ ,רעטקאראכ ןקיטפאהדנאטש
 יד ןרילוגער םאֹּב קיטיינ רעּבירעד זיא'ס .עִיצקודָארּפכוּב רעקירעּביא רעד קיניײװ וצ
 -עלע-רוטארעטיל ערעדנוזאּב ןשיװצ ץרָאּפָארּפ ערעקיטכיר א ןגָארטנַײרַא טעּברא-עיזנעצער
 ּביּב רעזדנוא ןיא דָארג ןזומ ןלעװ קרעװ עשירעלטסניק יד זא ,רָאלק זיא'ס שטָאכ ,ןטנעמ
 טעװ עַיּפארגָא;לּביּב עקידנריזנצער יד .טרָא רעדנוזאּב א ןעמענראפ טעּברא רעשיפארגָא;ק
 םענופ טַײז רעשיפארג ןוא רעשינכעט-שירעלטסניק רעד ןּבענּפָא טרָא העמ ךיוא ןפראד
 .קורדכוּב ןשידִיי

 רעד ץוכא .גנושרָאפ עשיטסיטאטס - רעכיּב יד ןרעװ טלעטשעגקעווא ףראד ,ךעלדנע
 -יירשאּבכוּב ןופ ןעמרָאפ ערעדנא ענייק ןענַײז סעִיזנעצער ןוא עיפארגָאדעכס רעוויטימירּפ
 רעשיטסיטאטס רעד טרעװ סלאפנלא .עִיּפארגַאילּביּב רעשידִיי רעד טסּוװאּב טינ גנוּב
 דָאטעמ רעקיזָאדרעד דָארג סָאװ ,םעד ףא טקוקעג טינ ,טעדנעװעננָא טינ ריא ןיא דָאטעמ

 ַײס ןריפסיוא עטסקידנרעלאּב ןוא עטסטנאסערעטניא יד ןכאמ וצ טַײקכעלגעמ א טפאש +

; 

 -כוּב רעד ןופ גנולקיווטנא רעד ןגעװ ַײס ,ןסעצָארּפ-רוטלוק עניימעגלא יד ןופ גנאג ןגעוװ
 רעכיב ענעּבעגעגסיורא לָאצ רעטײלָאסּבא רעד ןגעװ ןלעּבאט עשיטסיטאטס .עַיצקודָארּפ -

 עֶיצקודָארּפכוּב רעד ןופ גנולייטראפ רעד ןגעװ יװ יוזא טקנוּפ ,שזאריט רעיײז ןגעװ ןּוא
 קיגנעהּפָא--סעקירּבור ןוא סעירָאגעטאק ,סעּפורג עלעִיצעּפס ןוא ןטיּבעג ערעדנוזאּב ןשיוװצ
 ןוא רעטסלופטרעו רעד ןרעװ טנעה עטינעג ןיא ןענעק -- טקנוּפדנאטש-גנושרָאפ םענופ
 עשיטילָאּפ-רוטלוק ןוא עשירָאטסיה-רוטלוק עקיטכיוו ראפ לאירעטאמ-ןלאווק רעטסכעלזַײװַאּב
 רעד ןגעוו סעִידעי םוכס רעד .ה .ד ,קיטסיטאטס עשיפארגָא;לּביּב .ןריפסיוא ןוא ןעגנוצאשּפָא
 ןוא טלאהניא ,רעטקאראכ  ריא ןגעװ ,רוטַארעטיל רענענישרעד ַײנ ןוא רערעטלע-

 רעקידנעטשאּב א ןרעװ ףראד ,ןלָאצ ןוא ןרעפיצ ןיא טקירדעגסיוא ,ןטפאשנגייא ענעדישראפ
 ,גנושרָאפכוּב רעשידִיי רעד ןופ טנעמעלע

 ,ערענעלק ןייק טינ ןּבאגפוא יד ןענַײז שינעטנעק-קעטָאִילּביּב רעשידִיי ןופ טיּבעג ןפא
 עקיזָאדיד ןשיװצ טרָא עטשרע סָאד .עִיגָאלָאילּביּב רעשידַיי ןופ ןטיּבעג ערעדנא ףא יװ
 .ה .ד ,עיּפארגָאקעטָאַילּביּב ןעמענראפ ,גנונימ רעזדנוא ; טול ,ףראד ןּבאגפוא
 רעד וצ וצ ןטערט רימ רעדייא ךָאנ ,ץלא ראפ רעִירפ ןזומ רימ .גנוּביײרשאּב-קעטָאילּביּב
 לפיו) ןדנָאפ-רעכיּב עשידִיי א ראפ סָאװ ,ןכאמ רָאלק ,גנושרַאפ-קעטָאִילּביּב רעכעלטנגייא
 ערעדנא ןיא ךיוא--ךעלגעמ ּביױא ןוא) דנאל רעזדנוא ןיא ןגָאמראפ רימ (עכלעוו ןוא
 .(רעדנעל

 רעדָא .ןפיוא ןקידנעייוצ א ףא ,ןעמונעג טנורג ןיא ,ןעמ ןעק קעטָאִילּביּב א ןּבַײרשאּב
 זיולּב ַײּברעד ךיז קידנצענערגאּב ,קעטָאילּביּב רעד ןופ ןדנָאפ ענעצנאג ןגעוו טלייצרעד עמ
 ,רעכיּב עלא ןופ עמישער עלופ א טגנערּב עמ רעדָא ,קיטסירעטקאראכ רעניײמעגלא ןא טימ
; 



 עִיגָאלָא;לְּביִּב רעשידִיי ןופ ןּבאגפוא יד--גרעּברעּביל 20

 -ילרשאּב-קעטָאלּביּב יד טמוקאּב לאפ ןטייווצ םעניא .קעטָא;לּביּב רעד ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ
 יד ריא ןגעװ טיג קעטָאילּביּב רעד ןופ גָאלאטאק רעלופ רעד .גָאלאטאק א ןופ םרָאּפ א גנוּב

 ןופ םעלּבָארּפ יד טמענראפ עקאט רעּבירעד ןוא .גנולעטשרָאפ עטסטעליוּב ןוא עטסעּב
 .עִיפארגָאקעטָאְילּביּב ןיא טרָא ןטסקיטכיו םעד עיצאזיגָאלאטאק

 -עגפיונּוצ גָאלאטאק ןּופ ףליה רעד טימ .ה .ד ,עלאטעד יד זיא רעטקאראכ ריא טול
 סיוא טמוק ןטרָאד יא ,ָאד יא .עֶיּפארגָא;לּביּב וצ טנעָאנ רעייז עיפארגָאקעטָאילּביּב עטלעטש
 ןטמיטשאּב א ןיא ןאראפ ןענַײז סָאװ ,רעכיּב-,לאפ ןטשרע םעניא ,רעכיּב ןְּביײרשאּב

 ןוא .טַײצ רעטמיטשאּב א ןיא ןענישרעד ןענַײז סָאװ ,רעכיּב --,לאפ ןטייװצ ןיא ,דנ ָא פ
 סָאװ ,ןדָאטעמ-טעּברא עקיּבלעזיד טימ טאמיק עיפארגָאקעטָאְילּביּב יד ךיז טצונאּב רעּבירעד
 ךעלנע -- רימ ןּבָאה ןאד -- שיפארגָאדעכס ןרעוו ןּבירשאּב ןעק קעטָאְילּביּב א .עִיּפארגָאילּביּב יד
 ןּבירשאּב ןעק יז .גָאלאטאק ןלעמרָאפ א - עמישער עשיפארגָאְילּביּב רעכעלנייוועג א וצ
 ךעלנע -- רימ ןּבָאה ןאד ,רָאטװא ןוא ךוּב ןדעי ןגעװ סעִיצאטָאנא טימ רעיונעג ןרעוו
 ןכעלטפאשנסיו רעדָא ןשיטירק א - ,עִיּפארגָאילּביּב רעקידנריטנעירָא - שיטירק רעד וצ
 ךעלנע -- רימ ןּבָאה ןאד ,ןרעפיצ ןוא ןלָאצ ןיא ןרעװ ןּבירשאּב ךעלדנע ןעק יז .גָאלאטאק
 -קעטָאְילּביּב ןיא ,סעמע) קיטסיטאטס-קעטָאִילּביּב יד -- קיטסיטאטס רעשיפארגָאִילּביּב רעד וצ
 קיטסיטאטס יד ךיוא רָאנ ,רעכיּב ןופ קיטסיטאטס יד זיױלּב טינ ןַײרא טייג קיטסיטאטס
 ןדָאטעמ-טעּברא יד ןשיװצ טריטסיוקע סָאװ ,טַײקכעלנע עקיּבלעזיד .(רענעייל ןופ
 -יפיסאלק ערעייז ןשיװצ ןאראפ ךיוא זיא עמישער רעשיפארגָאְילּביּב ןוא גָאלאטאק םענופ
 -סאמ ןוא רעדייס םענופ קיגנעהּפָא) ןענאראפ ןענַײז סע יװ יוזא טקנוּפ ,ןּפיצגירּפ-עיצאק
 עניײמעגלא (טליטעגרעדנאנאפ טרעװ לאירעטאמ רעד ןכלעװ טימ ןוא ןיא ,ּבאטש
 ןוא עניימעגלא ןענאראפ ךיוא ןענַײז יוזא טקנוּפ ,סעמישער עשיפארגָאילּביּב עלעִיצעּפס ןוא
 . ַײס ,עַיצקודָארּפכוּב ערעטלע יד ַײס םורא טּפאכ עִיּפארגָאילּביּב יד .ןגָאלאטאק עלעִיצעּפס

 -רעכיּב ערעטלע יד רָאנ טינ טנכייצראפ עִיפארגָאקעטָאְילּביּב יד ךיוא .רוטארעטיל עַײנ יד
 עמישער רעשיפארגָאילּביּב רעקידנרירטסיגער רעד .סולפוצ ןקידנפיול םעד ךיוא רָאנ ,ןדנָאפ
 -רעדיַײנ ןופ גָאלאטאק) גָאלאטאק-סולפוצ רעד עיּפארגָאקעטָאילּביּב ןיא טכערּפשטנא
 ,(רעכיּב ענעּברָאװ

 -כעלנע ,סעמע) עיּפארגָאקעטָאילּביּב ןוא עֶיפארגָאִילּביּב ןופ טַײקכעלנע רעקיזָאדרעד ןופ
 -אגרָא יװ ,ןעעז וצ זיא (רעשרָאפכוּב עקינייא ןעניימ סע יװ ,טַײקשיטנעדיא טינ ןוא טַײק
 לָאז טעּברא רעיײז זא ,זיא סע 'קיטכיוו יוִװ ןוא ןענילּפיצסיד עדייּב ןענַײז ןדנוּבראפ שינ
 -עלטפאשנסיוו-ךעלקריװ רעד ראפ .לָארטנָאק ןקיטַײזנגעק ןטסגנע ןא אּב ןרעװ טריפעגכרוד
 ןעמ ףראד ןּבַײרשאּב זא ,ּפיצנירּפ ןגנערטש םענופ סיורא טייג סָאװ ,עֶיפארגָאילּביּב רעכ
 טָאה'מ ןעוו ,ןלאפ ךאסא ןיא .עציטש עטסקידרעקיא יד עִיּפארגָאקעטָאִילּביּב זיא ,וט צוּאו זיולּב
 א גָאלָאטאק רעד טַײּבראפ ,קעטָאְילּביּב רעטריטקעלּפמָאק-טוג ןוא רעכַײר א טימ ןוט וצ
 עמישער עשיפארגָאילּביּב א טפלעה ןטלעז טינ .טרעקראפ ןוא .עמישער עשיפארגָאילּביּב
 ..ןקעטָאילּביּב עלופטרעוו ןוא עסיורג ןופ גָאלאטאק ןכעלטפאשנסיו א ןפאש וצ

 ןוא עֶיּפארגָאילּביּב ןשיװצ טריטסיזקע סָאװ ,גנודניּבראפ -ספליה עקיטַײזנגעק יד
 ןיא גנוטַײדאּב עלעַיצעּפס א ךָאנ גנושרָאפכוּב רעשידִיי רעד ראפ טָאה עיפארגָאקעטָא;לּביּב
 זיא'ס .ראוטרעּפער ןשיפארגָא;לּביּב ןשידִיי א ןופ םעלּבָארּפ רעקיזיר רעד טימ גנאהנעמאזוצ
 .עטקינייראפ טימ זיולּב ןלעטשנעמאזוצ ןענעק ןעמ טעװ ראוטרעּפער ןקיזָאדמעד זא ,רָאלק
 טריפעג ןפראד ָאד טעװ טעּברא יד .סעכיוק עשיגָאלָא;לּביּב ערעזדנוא עלא ןופ ןעגנוגנערטשנָא
 רעדעי ,עמישער עשיפארגָאְילּביּב עטסדנימ עדעי .ןעגנוטכיר ענעדישראפ ןיא קיטַײצניײא ןרעוו

 ןרעטשינ שעמאמ ןעמוקסיוא טעוו'ס .טרעוו ןטמיטשַאּב א ןּבָאה ָאד טעװ גָאלאטאק רעטסנעלק
 א סעּפע ןעניפעג וצ ןפָאה יּבשטָאכ רָאנ טעװ עמ ּוװ ,ןוויכרא ןוא ןקעטָאילּביּב עלא ןיא
 ראוטרעּפער ןשיפארגָאָ;לּביּב םענופ עכָאנאהרָאפ עטסקיטכיוװ יד סלא ןוא .ךאז-קורד עשידִיי
 עלא ןופ גָאלאטאק ןטקינײראפ םענײמעגלא םעד ןטכארטאּב ןעמ טעװ
 .ביב עטסערג יד ןיא ןענאראפ ןענַײו סָאװ ,סעּבאגסיוא עשידִיי

* 



 21 ךוּבלמאז רעשיגַאלַא;ילּביּב

 םעלּבָארּפ עקיזָאדיד טָאה עיּפארגָאקעטָאִילּביּב רעד ראפ .ר .ר .ס .פ ןופ ןקעטָאָיל
 עקיּבלעזיד טקנוּפ ןדנָאפ-קעטָאִילּביּב עשידִיי עלא ןופ גָאלאטאק ןטקינייראפ ןלופ א ןופ
 .עִיפארגָאילּביּב ראפ ראוטרעּפער רעשיפארגָא;לּביּב רעד סָאװ ,גנוטַײדאּב

 -רעּפער ןראפ רָאנ טינ טרעו ןלאסָאלָאק א ןּבָאה טעװ גָאלאטאק רעטקינייראפ רעד רעּבָא
 ןטיּבעג ערעדנא ראפ ךיוא .עיציטעּפער ןימ א ןַײז שיטקאפ טעװ רע ןכלעװ ראפ ,ראוט
 גָאלאטאק רעד טעװ לאלכיּב טעּברא-טפאשנסיו רעצנאג רעד ראפ ןוא שינעטנעקכוּב ןופ
 .טרעוו ןטסערג םעד ןּבָאה

 עמ ןלעטשנעמאזוצ גָאלאטאק םעד ןענעק ןעמ טעװ לָאמאטימ טינ ,ךיז טייטשראפ
 ןופ ןיוש טסעומש רעװ ,ןגָאלאטאק-עקעטָאטראק עטנדרָאעגנַײא טוג זא ,ןסעגראפ טינ ף"אד
 ןזומ טשרע ןלעוו'ס .קינײװ רעייז רימ ןגָאמראפ ,ןגָאלאטאק עטכעלטנפעראפ ןוא עטקורדעג
 -ָאלאטאק יד ןרילוגער ןוא ןריזילאמרָאנ וצ יידעק ןעלטימ עקירעהעג יד ןרעװ ןעמונעגנָא
 ןפראד .עלַײװרעד ךיז ןעמ טעװ רעּבירעד ןוא .ןקעטָאילּביּב ערעזדנוא ןיא טעּברא עשירָאטאזיג
 -ישער עזַײװלײט טימ ,ןדנָאפ ענענאראפ יד ןופ ןטכיזרעּביא עניימעגלא טימ ןענעגונאּב
 ןיא ןוא עגָארדאהעּב טשרע .װ .זא .א ןעגנולמאז ערעקיטכיוו ערעדנא רעדָא יד ןופ סעמ
 יד טרָא ןייא ןיא ןרירטנעצנָאק וצ ןּבעגנַײא ךיז טעװ טעּברא רערעגנעל א ןופ טאטלוזער
 -ָאטראק רעלופ א ראפ טנורג א םורא יוזא ןגייל ןוא ןקעטָאילּביּב עשידִיי ןופ ןגָאלאטאק
 .דנאל ןופ ןקעטָאילּביּב יד ןיא ןכאז-קורד עשידִיי ןופ עקעט

 יּביּב עשידִיי עק יידנריטסיזקע יד ןופ גנושרָאפסױא ןוא גנוּביײרשאּב רעד ץוּכא
 --עּבאנפוא עקיטכיוװ ןייא ךָאנ עיפארגָאקעטָאילּביּב יד טָאה ןדנָאפ-רעכיּב ןוא ןקעטָא;ל
 -עגכרוד טָאהס סָאװ ,גנַאג ןכעלטכישעג םעד ("ןּבַײרשאּב,) ןרידוטש זיא סָאד
 -רוטלוק ןוא ןכעלטפאשלעזעג ןשידִיי םעניימעגלא םעניא .ַײרעקעטָאילּביּב עשידִיי יד טכאמ
 עקידנטַײדאּב ץנאג א טליּפשעג קידנעטש ןקעטָאילּביּב עשידִיי יד ןּבָאה ןּבעל ןשיטילָאּפ
 רעדָא ,ןקעטָאילּביּב עשידִיי עלאגעל ןענַײז דנאלסור ןשיראצ ןטלא ןיא ,סעמע .עילָאר
 ּפאנק רעייז ןעוועג ,(ו ןקעטָאילּביּב עשיסור-שִיערּבעה יד אּב ןעגנוליײטּפָא עשידִיי ,רעקיטכיר
 טנעה עטאווירפ ןיא רעדָא ןעועג לייט רעסיורג א ןיא ייז ןענַײז ַײּברעד ןוא .לָאצ ןיא
 זיִּב .ןּפָארטנאליפ עקידעלַאקסאה-עציפעמ יד ןופ טנעה יד ןיא רעדָא ,(? רעלדנעה-רעכיּב יד ןופ
 ליפיוזא ןייטשוצסיוא טאהעג ןקעטָאִילּביּב עשידִיי יד ןּבָאה רָאי 1905 ןופ טיצילָאװער רעד
 ,ןטלאהרעד וצ יײז ךעלגעמוא טעשַאּפ ןעוועג זיא'ס זא ,גנוריגער רעד דאצימ ןעגנורעטש
 -ראפ קראטש ןקעטָאִילּביּב לָאצ יד רעּבָא ךיז טָאה רָאי 1905 ןופ עַיצײלָאװער רעד ךָאנ
 -עגנָא ךיז ןּבָאה (עטרידיסּבוס ןוא ענעגייא) ןקעטָאילּביּב-יעּפָא, טימ ךַײלגאּב .(5 טרעסערג
 ןענייראפ יד אּב ,ןקעטָאילּביּב עשיראטעלָארּפ עליפא ןוא עשיטארקָאמעד ןריזינאגרָא ןּבױה
 רעטקאראכ ןלאגעל רעייז ןריֹוװעגנָא ךיג רעייז ,ךיז טייטשראפ ,ןּבָאה עטצעל יד .לג .ד .א
 םענופ גנוגעוואּב רעלענָאיסעּפָארּפ ןוא רעשיטילָאּפ רעצנאג רעד טימ ןעמאזוצ ןענַײז ןּוא
 לייט רעשּפיה א .עגאל רעלאנעלמוא-שידרערעטנוא ןא ףא ןעגנאגעגרעּבירא סאלק-רעטעּברא
 ּביּב עשידִיי עלאגעלמוא ןופ עטכישעג יד .ןלאפעצ ןצנאגניא ַײּברעד ךיז ןענַײז ייז ןופ
 ןדנאּבראפ-רוטלוק ענעדישראפ ,סעסאקפליה ,ךעלזַײרק עשיטסידנאגאּפָארּפ יד אּב ןקעטָאיל
 רעד ןופ לטיּפאק טנאסערעטניא א וועגא רַאפ ךיז טימ טלעטש סעיצאזינאגרָא ערעדנא ןוא
 יד ןופ ענייא זיא לטיּפאק עקיזָאדסָאד ןרידוטש .גנוגעוואּב-רעטעּברא רעשידִיי רעניימעגלא

 לָאצ רעניימעגלא רעד ןופ קעלייכטנעצ א טכאמעגסיוא ךעלטינשכרוד ןּבָאח ךארּפש רעשידִיי רעד ןיא רעכיּב (

 -ור ןוא רעשִיערּבעה רעד טרעהעג ןּבָאה 9/10 עקירעּביא יד .עַיצוילָאװער רעד ראפ ןקעטָאָילּביּב עשירַיי ןופ רעכיּב

 .41--42 טַײז ףא ערָאעה רעד ןיא עז םעד ןגעװ רעיונעג .ךארּפש רעשיס

 -ינייו טינ ןענַײז ,רָאי 1904 ןיא ןרָאװעג טכאמעג זיא סָאװ ,ןקעטָאִילּביּב יד ןופ גנושרָאפסױא רעד טיול (2

 טנעצָארּפ רעד זיא ,סעמע ,עַיצילָאװער רעד ךָאנ .טנעה עטאווירֿפ ןיא ןעוועג ןקעטָאָילּביּב עשידִיי 700/ ןופ רעק |
 *םינָאיניא-קעטָאָילּביּב עשירִיי ראפ ךוּבטנאה, עז) ןלאפעג קראטש רעמיטנגייא-קעטָאילּביּב עשידַיי עטאווירּפ ןופ

 .(רָאי 1905 ןראפ ,800402" ןיא ןעּניטילעארזיא .וװ ןופ לקיטרא םעד ןוא "עלָאקסאה יציפעמ ערוועכ, ןופ
 עז) .300 אֹּב רָאי 1907--08 ןיא ןוא ןקעטָאַילּביּב 100 ךערענא דנאלסור ןיא ןעוועג זיִא רָאי 1904 ןיא 2

 .(78 .ז "עלָאקסאה עציפעמ ערוועכ , ןופ *םינָאיניא-קעטָאילּביּב עשירַיי ראפ ךוּבטנאַה.



 עִיגָאלָאילּביּב רעשידִיי ןופ ןּבאנפיא יד -גרעּברעּבי ל .י 22

 ףרצד סָאװ ,עיפארגָאקעטָאילּביּב רעשידִיי רעשירָאטסיה רעד ןופ ןּבאגפוא עטסקיטכיװ
 .עשידַיי יד טכאמעגּכרוד טָאה'ס סָאװ ,ןּפאטע עלא טקעּפסא ןלאָיצָא ס א ןיא "ןּבַײרשאּב,
 ,ײרעקעטָאָילּביּב

 עשירלי עשיטסיסקראמ יִד טָאה דנאלסֹור ןשיראצ ןופ ןקעטָאִילּביּב עלאגעלמוא יד ץוכא
 - סָאד .גנושרָאפ ןופ טקעיּבָא ןקיטכיוו א רעייז ןוא ןטנאסערעטניא א ךָאנ עִיפארגָאקעטָאְילּביּב
 ' .ץֶיצוילָאװער-רעּבאיטקָא ןופ טַײצ רעד ראפ .ץענ- -קעטָאילּביּב עשידִיי עשיטעווָאס יד זיא

 -ַּביִּב רעטרעדנוה ןוא רעטרעדנוה .ּפמעט ןקיזיר א סימ ןסקאוועגסיוא ץענ עקיזָאדיד זיא

 ,ןטאר-ספרָאד ,רעזַײה-םירעיוּפ ,ןּבולק יד אּב) ןעגנּולײטּפָא ןוא עקידנעטשּבלעז ,ןקעטָאָיל
 רעדָא ןקיטרָא ,ןשיכולעמ ןפא ךעלסילשסיוא ןטלאהעגסיוא ןרעװ סָאװ ,(.וו .זא .א ןלוש
 ןוא ךעלטעטש ןוא טעטש עלא ןיא ןרָאװעג טריזינאגרָא ןענַײז ,טעשזדויּב ןלענָאיסעּפָארּפ
 -מיא ןקיזָאדמעד ןופ דלִיּב םעד ןּבעג .גנורעקלעפאּב רעשידִיי א טימ רעפרעד עלא ןיא ךיוא
 -עגלא ןטימ גנאהנעמאזוצ ןיא דנאּבראפנטאר ןיא ןקעצָאָילּביּב עשידִיי ןופ סקּוװ ןלופטעּפ
 עּבאגפוא עטקעריד א ךיוא זיא ןסאמ ענשאפערָאה עשידִיי יד ןופ גַײטשפוא-רוטלוק טעניימ
 .עִיפארגָאקעטָאילּביּב רעשידִיי ןופ

 -רָאפ ,זיא גנושרָאפ-קעטָאילּביּב רעשידִיי ןופ טקעיּבָא רעלא ר טנע צ רעד רעּבָא
 רימ ןסײװ לטיּפאק ןטשרע םענופ .רענע ײל רעד רָאנ ,דנָאפ-רעכיּב רעד טינ ,ךיז טייטש
 רעשיטקארּפ רעד ןיא ַײס רענעײל רעד טמענואפ'ס טרָא ןקידעװָאקעּב א ראפ סָאװ ,ןיוש
 ךיױא .ןקעטָאְילּביּב עשיטעוװָאס עניימעגלא יד ןופ טעּברא רעשיטערָאעט רעד ןיא ַײס ןוא
 יד ףא ןרעװ טריטנעֶיְרָא טעּברא עצנאג יד ףראד גנושרָאפ-קעטָאילּביּב רעשידִיי רעד ןיא
 ,ןרעיודאּב סיורג םוצ ,רעּבָא זיא םעלּבָארּפ-רענעיײל יד .רענעייל םענופ ןסערעטניא עקידעּבעל
 .ךָאנ ןענַײז סע .שינעטנעקכוּב רעשידִיי רעד ןיא ןרָאװעג טלעטשעגקעווא טינ עליפא ךָאנ
 עשיטסיטאטס עטסראטנעמעלע יד ןלעפ סע .ןלאירעטאמ עיור עקירעהעג יד ָאטינ עליפא
 -שטָאכ ,ןעמ טסײװ קעטָאָילּביּב רעשידִיי רענעטלעז א ןיא .סעִידעי עשיגָאלָאכיסּפ-לאָיצָאס ןוא
 יֹּביּב טַײהרעמ רעטסערגרעּביא רעד ןיא .רוטנעילק ענעגייא יד ,ןכירטש עניימעגלא ןיא יִּב
 -רעדנילּב ,טנאה רעד ןיא סאפמָאק ןכעלטפאשנסיוו א ןָא רענעיל יד ןעמ טנידאּב ןקעטָאִיל
 .(: רעדנוזאּב רעקעטָאילּביּב רעדעי ןופ שוכ ןשיגָאגאדעּפ םענופ ךאמס ןפא זיױלּב ,טייה

 ןּבײהנָא רעּבירעד ךיז ףראד רענעייל ןשידִייןרעּביא טעּברא עכעלטפאשנסיוו יד
 -טיונ יד ןוא עטשרע יד ןעמוקאּב וצ יידעק ,גנושרָאפסיוא-ןסאמ רעד ןופ ץלֶא ראפ רעירפ
 וםעד ןגעװ ןדייר טינ טציא ָאד ןלעװ רימ .רענעײל ןשידִיי םעד ןגעװ סעִידעי עטסקידנעוו
 ץלא ןופ רעּכיג .ןריפכרוד גנושרָאפסױא עקיזָאדיד ןעמ ףראד ןדָאטעמ א ראפ סָאװ טימ
 ,ןּכַײרטשרעטנוא רָאנ ןלעװ רימ .ןדָאטעמ ענענאראפ על א ןצונסיוא ןעמוקסיוא ָאד טעװ
 -אטס עשירענעײל יד ןליפש עילָאר ערעדנוזאּב א טעװ ,גנונימ רעזדנוא טול זא
  -עגלאא יד זיא ,ןלעטשסעפ ןפראד טעװ עמ סָאװ ,עטשרע סָאד לַײװ ,קיטסיט
 ,רעכעלרעטלע ,העלאָיצָאס רעײז ןוא רענעײל עשידִיי לָאצ ענײמ
 ןעמ טעװ םעד ּבילוצ .דנאטשאּב .װ.זא א רעלערוטלוק ,רעכעלטכעלשעג
 ,גנולייצ עקיזָאדיד .רענעיל עשידִיי ןופ גגולײצ ענײמע גל א ןא ןריפכרוד ןפראד
 ,גנוכַײדאּב ערעסערג א ךָאנ טפאשנסיװ-קעטָאילּביּב רעשידִיי רעד ראפ ןּבָאה טעװ סָאװ
 ףראד ןדנָאפ-רעכיּב עשידִיי עלא ןופ גָאלאטאק םעניימעגלא ןא ןלעטשפיונוצ סָאד יו

 ,רענעײל ןרעּביא טעּברא-גנושרָאפ רעד וצ סרעקעטָאילּביּב עשירַיי ר ךיז ןעִיצאּב סע קיטליגכַײלג יװ (

 יר טעמדיװעג רָאפנעמאזוצ-רוטלוק ןשידִיי ןשידנאּבראפלא וו םענופ עַיצילָאזער רעד ןיא סָאװ ,טקאפ רעד שזַײװאּב
 . .וער יד עז) טנָאמועד טינ עליפ א גנושרָאפ-רענעײל רעד ןופ עּבאגפוא יד טרעװ םינָאיניא-קעטָאָילּביּב

  עשיגָאגאדעפ) ןלאנרושז ערעזדנוא עלא ןיא זא ,שיטסירעטקאראכ ךיוא זיא'ס ,(1928 , 6---7 ?גנודליּבנטאר, ןיא

 - ןעלקיטרא ןיק ןעועג טינ סאמיק עֵיצוילָאװע ר ןופ טַײצ רעצנאג רעד ראפ ןענַײז (ןסָאלשעגנַײא

 .ןּבָאה ןועװ-קעטָאָילּביּב ןופ םינָאיניא עקירעּביא יד ןגעוװ .רענעייל םעד ןגעװ רָאנ טינ ןוא .רענעייל ןשידִיי םעד ןגעװ

 / .-סקלָאפ רעד טעמריװעג לעִיצעּפכ ןענַײז סָאװ ,"גנורליּבנטאר, יו ,עניוזא עליפא יז ןשיװצ ןוא ןלאנרושז ערעזדנוא

 ,ןּבירשעג טינרָאג ךיוא ,רעלקפיטילָאּפ ןוא גנודליּב
 יי א
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 23 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאָילּביּב

 עלא ךרוד ,רעטסומ ןכעלטַײהניא םענעטלאהעגסיוא גנערטש א טול ,ןרעװ טריפעגּכרוד

 -טנעצ עשיפארגָאילּביּב יד ,ןגָאז רימָאל ,ןאגרָא רעקידנריפנָא רעטמיטשאּב א .ןקעטָאילּביּב
 סיוא טעּברא ,רוטלּוק רעשידִיי ראפ טוטיטסניא םענופ עִיסימָאק עשיגָאלָאילּביּב יד רעדָא עלאר
 -עקנא עטלופראפ יד .ןקעטָאְילּביּב עלא ןיא טקישעצ טרעװ סָאװ ,עטעקנא-רענעייל עיונעג א
 רעד ראפ לאווק-טנּורג םעד ןפאש ,טרָא ןיא ןיא טרירטנעצנָאק רעדיװ ןרעװ סָאװ ,סעט
 ,רענעיײל ןשידִיי םענופ קיטסיטאטּס רעניימעג לא

 טריפעגכרוד ןפראד טעװ גנושרָאפסױא רעניײמ עגל א רעקיזָאדרעד טימ קיטַײצניײא
 ןרעּביא ;רענעײל עשידִיי ןפיט ערע דנוזאּב רעּביא טעּברא עשיטאמעטסיס א ןרעװ
 רעּביא ,רענעייל עגנוי ןוא ערעטלע רעּביא ,טנעגילעטניא ,רעױּפ ,ראטסוק ,(:רענעייל-רעטעּברא
 -עייל רעּביא ,ןעיורפ ןוא רענעמ רעּביא ,רענעייל עשיפרָאד ןוא עקידלטעטש ,עקיטַָאטש-סיורג
 יװ ,ןלעטשטסעפ ךיוא ףראד גנושרָאפסױא יד .װ .זא .א סעִיסעּפָארּפ ענעדישראפ ןופ רענ
 -רעּביא-ןּביױא רעדעי ןופ סערעטניא ןלעִיצעּפס םעד ,רעכעלטקניּפ ןוא רעיונעג ךעלגעמ טַײװ
 -רעלוּפָאּפ ,קיטסירטעלעּב וצ--,רוטארעטיל ןימ ןרעדנא רעדָא םעד וצ עּפורג רעטנכערעג
 םוידוטש רעלעִיצעּפס א .ערעדנא ןוא עכעלטפאשלעזעג-שיטילָאּפ ,רעכיּב עכעלטפאשגסיוו
 רענעייל ןרעּביא סרעדנוזאּב ,עקידָאירעּפ ןופ רענעיײל ןרעּביא ךיוא ןרעװ ןעמונעגריפ ףראד
 .(6עסערּפ רעשיטילָאּפ ןופ :
 םאֹּב ןרעװ טרעפטנעראפ ןפראד ןלעװ סָאװ ,ןגארפ ענלצנייא ייר רעצנאג א ןשיװצ ק

 -טסעפ ךיוא ןַײז טנאסערעטניא רעייז וועגא טעװ ,רענעייל ןשידִיי םעד ןשרַאפסיױא ןלאטעד
 -ראפ ןיא רוטארעטיל רעד ןופ (טלאהניא ןוא לָאצ ןיא) שינעטלעהראפנשיווצ יד ןלעטשוצ
 רָאלק קיטכיו ךיוא זיא'ס .רענעיל ןשידִיי םענופ טצונעג טרעװ סָאװ ,ןכארּפש ענעדיש
 םענופ םרָאפ עשירעלטסניק-ךעלרעסיוא יד רענעייל ןפא טָאה סע סָאװ ,גנוקריוו יד ןּכאמ וצ

 .ךוּב ןשידִיי
 -עהעג יד ןּבַאה טעוו'ס סולפנַײא ןא ראפ סָאװ ,םעד ןגעװ ןדייר וצ קירעּביא זיא'ס

 -סיוא יד זא ,רָאלק זיא'ס .סעצַארּפכוּב ןשידִיי ןצנאג ןפא גנושרָאפ-רענעייל עטריפעגכרוד קיד
 ןזומ ןלעװ רענעייל ןשידִיי םענופ ןשינעפרעדאּב עטעדנירגאּב ךעלטפאשנסיוו ןוא עטשרָאפעג
 ,רָאטװא םענופ קידנּבײהנָא ,רעפעשכוּב ןוא רעוטכוּב עלא ףא ןקריוו ןפיוא ןטסקראטש ןפא
 .שזאּפנארטעמ ןוא רעצעז ןטימ קידנקידנע ןוא רעקעטָאָילּביּב ןוא רעקיטירק

 -ָאָילּביּב ,ךוּב ןשידַיי ןופ עטכישעג רעד רעּביא טעּברא-גנושרָאפ רעד טימ לעלאראּפ
 ,שינעטנעקכוּב ןופ ןטיבעג עטסקיטכיו עקיזָאדיד רעּביא ,ַײרעקעטָאִילּביּב ןוא עיפארג
 ןופ ןעגנולײטּפָא ערעדנא ןוא ַײרעגעלראפ ,לדנאהכוּב ןרעּביא טעּברא יד ךיוא ןייג ףראד

 ,(5 גנוטַײדאּב ערענעלק א ןּבָאה סָאװ ,עַיגָאלָא;לּביּב -

 ק ןיילק א ן 1 { רעק א טנעייל סָאװ, ןאמרעּביל .מ 'כ םענופ עלעקיטרא ןיילק א ןאראפ ײןרעטש, רעקסנימ ןיא ,לשָאמעל וזיא טָא (1 יי
 ןוא ְךוּב ןשירעלטסניק ןפא ןעגנורעדָאפ יד ןופ לקאכאס א ןּבעגעג טרעװ לקיטוא םעניא *? רעטעּבוא רעד

 ןלארטטנעצ רעקסנימ םאּב קעטָאילּביּב רעד ןיא ,רָאי 1928--29 םענופ ךעשעמעּב סרָאטװַא ערעדנוזאּב

 ןוא ןטקעפעד ר עצנאג א ןאראפ זיא לקיטרא םעניא  .ןינעל .יא .װ ןופ .נ .א בולק-רעטעּברא ןשידַיי ןשֶלייטראפ

 קעטָאילּביּב א ןיא סָאװ ,טוג רעייז זיא ,סלאפנלא .ךָאד רע טיג לאָירעטאמ ןסיוועג א רעּבָא ,ןרעלעפ עשיגָאלָאדָאטעמ

 ןלעטשקעוװא ךיז טּבַײלק עמ ןוא רענעיײל ןטימ טרוסערעטניראפ טסנרע ךיז ןעמ טָאה ּבולק-רעטעּברא ןשידִיי א ןופ

 טפראדעג ןעמ טלָאװ םירייוואכ רעקסנימ יד ןופ ווּורּפ ןקיזָארמעד .ןסערעטניא ענַײז ןופ גנושרָאפסיױא יד טיײרּב -

 .ןקעטָאְילּביּב ערעדנא ןוא עשידָאװאז-קירּבאפ ,עלענָאיסעּפָארּפ ,עשיכולעמ ערעזדנוא עלא ןיא ןטיירּפשראפ

 סעיצקאדער יד ךיוא רָאנ ,ךעלּביטשנעייל ןוא ןקעטָאילּביּב רָאנ טינ ןריפכרוד ןפראד גנושרָאפ עקיזָאדיד (5

 -סנימ רעד טריפעגכרוד טָאה סע סָאװ ,גנושרָאפסיוא-עיצקאדער אזא ןופ וּורְּפ א ןגעוװ .ןיילא ןטפירשטַײצ יד ןופ

 רעד טלייצרעד ,לאירעטאמ ןקידנרעלאּב ןוא ןטנאסערעטניא א רעייז ןּבעגעג טָאה סָאװ ןוא *רעּבאיטקָאא רעק

 .(?רעגעייל-רעטעּברא ןשידִיי םענרעדָאמ ןגעװע ,ראוונאי ,1927 ,קסנימ) *ןרעטש, ןיא .ד .כ 'כ

 ןּנָאה רימ סאשעּב טריראּב ןיוש ריא ןגעװ עגארפ יד ןּבָאה רימ לַײװ ,טיג ָאד רימ ןדער טסנוקכוּב ןגעוו (9

 .עטכישעגבוּב ןופ ןּבאגפוא יד טלדנאהאּב
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 : / ,יא דנאּבראפנטאר ןיא לדנאהכוּב רעׂשיריי רעד זא ,ןזַײװאּב וצ ָאד קיטיינ טינ זיא'ס
 - ןװיטארעּפָאָאק ןוא ןשיּכולעמ םעניימעגלא ןטְלמ ךיז טצונאּב רע סָאװ ,םעד ףא טקוקעג טינ
 - ינאג א ןאראפ ןענַײז סע .טכעלש רעייז ןוא רעייז טלעטשעגקעווא ,טאראּפא-גנוטיירּפשראפ
 טיירּפשראפ טרעװ ךוּב רעשידִיי רעד זא ,וצרעד םעריוג ןענַײז סָאװ ,סעּביס יײר עצ
 ןשיװצ .ןרעװ טיירּפשראפ טנעקעג טלָאװ רע ןכלעװ ןיא ,באטשסאמ םענעי ןיא טינ טַײװ
 .ײװ ,טינ ןסײװ רימ סָאװ ,סָאד ךיוא טרָא עטצעל סָאד טינ טמענראפ סעּביס עקיזָאדיד
 עשידיי יד .קראמ-רעכיּב ןשידִיי םענופ ןעגנורעדָאפ ןוא ןעגנוגנידאּב יד ,ןַײז וצ רעהעג'ס
 . רעגעלראפ ןוטארעּפָאָאק ןוא ןשיכולעמ םעד ףליה וצ ןעמוק ָאד ףראד טפאשנסיווכוּב
 : - ןיא ךיוא וועגא ךִיז טקיטיינ סָאװ ,טַײז רעלענָא;צאזינאגרָא-ןייר רעד ץוכא .רעפיוקראפכוּב ןוא
 ,ןטנעמָאמ-טנורג עניוזא ןכאמ רָאלק ץלא ראפ רעִירפ ןעמ ףראד ,טַײקמאזקרעמפוא רעסיוועג א
 רעטקאראכ םעד ,ןצנעדנעט ענַײז ןוא קראמ-רעכיּב ןשידִיי םענופ טַײקיעּפ-םענפוא יד יװ
 סָאװ ,ןגארפ םוּכס ןצנאג םעד ,טוָאװ ןייא טימ--,ןזַײרּפ ןופ םעלּבָארּפ יד ,גערפכָאנ םענופ
 .(:ךוּב ןשידִיי םענופ קימָאנָאקע רעד ןעַײש ןענַײז

 עשיד--רוי-ןעלטּכער יד ןרעװ ןטכיולאּב סָאמ רעקירעהעג א ןיא ףראד ,ךעלדנע
 ,ןעגנוצעזרעּביא ,טכער עשירָאטװא ןופ עגארפ יד ,לשַאמעל ,יװ ,ןזַעװכוֿב ןשידִיי םענופ טַײז
 .װ .זא .א רארָאנָאה

.1 

 ייר עצנאג א ךיוא ןוייל וצ עִיגָאלָאְילּביּב עשידִיי יד טָאה ןּבאגפוא עשיטערָאעט ץוכא
 -גנושרָאפ עשיגָאלָא;לּביּב יד .רעטקאראכ ןלענָאַיצאזינאגרָא ןייר א ןופ ןעמעלּבָארּפ
 .רעטקאראּכ ןקילעפוצ ןוא ןלעודיווידניא א ךעלסילשסיוא טאמיק זדנוא אֹּב טגָארט טעּברא
  עכעלטפאשנסיו ןייא ןײק ,ןזיװעגנָא ןּבױא ןיוש ןּבָאה רימ יװ .,טינ ןגָאמראפ רימ
 טיּבעג ןפא טעּברא רעשיטערָאעט רעד טימ ןעמענראפ לעִיצעּפס ךיז לָאז סָאװ ,עיצוטיטסניא
 -ביּב רעשידִיי ועד ןופ עִיצאוינאגרָאטסּבלעז יד .(:שינעטנעקכוּב ןופ
 ןופ ןבאגפוא עטסלעוטקא יד ןופ ענײא ָאולא זיא עִיגָאלָאַיל
 : .טפאשנסיװו רעשידַיי רעד

 ,רעטנעצ רעּכעלטפאשנסיװ רעטמיטשאּב א ןרעוו ןפאשעג זומ לָאקמעדױק
 אזא ןגעװ עגארפ יד .טעּברא עצנאג יד ןרעװ טריפעגכרוד לָאז גנוריפנָא ןַײז רעטנּוא סָאװ
 ראפ ערדעטאק יד טלעטשעגקעװא קירוצ רָאי עכעלטע טימ ןיוש וועגא טָאה רעטנעצ
 טוטיטסניא רעשיניארקוא ןא ןאראֿפ זיא וועיק ןיא זא ,טכא ןיא קידנעמענ .רוטלוק רעשידִיי
 -נעצנָאק וצ ןעװעג טלָאװ עטסעּב סָאד זא ,טנכערעג ערדעטאק יד טָאה ,ןועווזרעכיּב ראפ
 טימ ךַײלנאּב .טוטיטסניא ןקיזָאדמעד ןיא טעּבראיגנושרָאפ עשיגָאלָאילּביּב עשידִיי יד ןרירט

. 
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 ש

 ט

  -ָאטסיה ןיא ןוא קעטָאילּביּב-סקלָאפ רעשינ;ארקולא ןיא סעִיצקעס עשידִיי ןגעװ עגארפ רעד
 רעלעִיצעּפס א ןגעװ עגארפ יד טלעטשעג ךיוא רעּבירעד ערדעטאק יד טָאה וויכרא ןשיד

 זכיר רעקיזָאדרעד ןיא .ןזעװי-רעכִיּב ראפ טוטיטסניא ןיא (עִיסימָאק רעדָא) עיצקעס רעשידיי
 ךיוא ךיז טרעלקרעד טימרעד ןוא ןעגנולדנאהרעטנוא טריפעג עליפא ןיוש ךיז ןּבָאה גנוט

 . -יגָאלָא;לּביּב, רעקיטציא רעד) "לאנרושז רעשיגָאלָאילּביּב , רעטנאלּפעג רעד סָאװ ,טקאפ רעד
 . טוטיטסניא ןשינ;ארקוא םענופ עּבאגסיוא עמאזניימעג א ןַײז טלָאזעג טָאה ("ךוּבלמאז רעש
  קיטקארּפ עקידרעטַײװ יד .רוטלוק רעשידִיי ראפ ערדעטאק רעד ןופ ןוא ןזעוו-רעכיב ראפ

 יד ןרירטנעצנָאק וצ ןַײז טעװ רעלענָאיצאר ןוא רעסעּב ליפ זא ,ןזיװאּב רעּבָא טָאה

 יא רושָארּב ןַײז ןיא טיג קיטָאנָאקעכוּב רעד ןופ ןגאופ ענימעגלא יד רעּביא קילּברעּביא ןטנאסערעטניא א (
 - ןעק ןעיניא ןקיבלעזמעד ןגעװ ןעלקיטרא לָאצ א .וָאנּבָאדז .וו .ג (1929 .עװקסָאמ) ,,6/:1166װ11 80/סנזנזאנג עאוונזניג"
 -ג אץהטחטא ףץקסמזס" 2/00808---ןסאאװזץהה גאלראפ-עכולעמ ןשיסור םענופ ןעטעלויּב םעניא ןעניפעג ךיוא ןעמ

 - וסעַיצאזינַאגרָא ןוא ןטלאטשנא עכעלטפאשנסיוו עקינייא אּב ןריטסיזקע סָאװ ,סעֶיסימָאק עשיפארגָאַילּביּב יד (2

 . םורא ךָאד ײז ןפאכ ,סנטייווצ ,ןוא ,ךאווש רעײז יז ןטעּבוא ,סנטשרע ,לַײװ ,טכארטאּב ןיא ןייג טינ ָאד ןענעק

 ןשיטערָאעט טסקינײװמא םעד ךָאנ ַײּברעד ןוא שינעטנעקכוּב ןופ טיּבעג ןײיא ויױלּב

 א

: 
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 59 ךוּבלִמאו רעשיגָאלָאִי לםלבג
 בר 5050 רע --- * === טיטחדדיזו

 עקיזָאדיד רעכלעװ ןיא ,עפוג ערדעטאק רעד ןיא טעּברא-גנושרָאְפ עשיגָאלָא;לּביּב עשידלי
 רעּביא טעּברא רעכעלטפאשנסיוו רעצנַאג רעד טימ ןדניּבראפ שינאגרָא ךיז טעװ טעּברא
 -נעִירָא רעַײנ רעקיזָאדרעד טימ גנאהנעמאזוצ ןיא .רוטלוק רעשידִיי ןופ ןָעמעלּבָארּפ יד
 סָאװ ,עלארטנעצ עשיפארגָאילּביּב עשידִיי יד טריזינאגרָא ערדעטאק יד טָאה רערי ע;צאט
 עשידנאּבריפלא ןא סלא ןרָאװעג טנעקרענא (רָאפנעמאזוצ- רוטלוק וו ןפא) ךָאנרעד זיא
 .עיצוטיטסניא

 -ע'ט א ןופ םעלּבָארּפ יד רעּבָא זיא עלארטנעצ עשיפארגָאִילּביּב יד ןריזינאגרָא טימ
 טַײז רעטײװצ רעד ןופ .ןרָאװעג טזײלעג טינ רעטנעצ ןשיגָאלָא;לּביּב ןשיטערָא
 עכעלטפאשנסיוו עשיגַאלָא;לּביּב א ךיוא עלארטנעצ רעד טימ ךַײלגאּב ןפאש רעּבָא
 יוזא ןיוש ןיא יז ,סעליוכעיּב ןעװעג טינ רעדײל ערדעטאק יד זיא עיצקעס רעדָא ע;סימָאק
 עריא קירעהעג יװ ןקיטסעפאּב וצ ןזיוואּב םוטעמוא טינ טָאה ןוא לענש וצ ןסקָאװעג ךיוא

 א זא ,ּפיצנירּפ םעד ןָא ןטלאהעג קידנעטש ערדעטאק יד ךיז טָאה םעדצוּכא .סעֶיציזָאּפ -
 ןעלקיורעדנאנאפ ןעמ ףראד טיּבעג ןרעדנא רעדָא םעד רעּביא טעּברא עשיטערָאעט-
 עכעלטפאשנסיװ-ספליה עקידנכערּפשטנא יד ןפאשעג ןרעװ סע ןעװ ,ןאד רָאנ
 רעדָא) עִיסימָאק רעשיגָאלָאילּביּב רעד טָאטשנא ערדעטאק יד טָאה רעּבירעד ןוא .ןטלאטשנא
 -טנעצ עשיפארגַאילּביּב א ןפאש סָאד עּבאגפוא עקייײרטשרע ריא סלא טלעטשעגקעווא (עיצקעס
 -עסערּפ א ןֹוא קעטָאָילּביּב עשימעדאקא עסיורג א -- רעקידנעגנירד ךָאנ זיא סָאװ -- ןוא עלאר
 -רָאפ זיא ערדעטאק יד .עיצאוטיס עַײנ א ןפאשעג ןיוש ךיז טָאה טציא רעּבָא .וויכרא .

 ,ערדעטאק יד יװ ןסרוסער ערעסערג ליפ קידנגָאמראפ .טוטיטסניא א ןיא ןרָאװעג טלדנאוו
 -נסיװ רעלעיצעּפס א ןגעװ עגארפ יד ןזיײל ןטַײקירעװש ןָא ןענָאק טוטיטסניא רעד טעװ
 םרָאפ עלעִיצאזינאגרָא עטסקיסאּפ יד .םוידוטשכוּב ןשירַיי ןרָאפ עיצוטיטסניא רעכעלטּפאשי
 ,עיצקעס עשיגָאלָא;לּביּב עלעִיצעּפס א גנונײמ רעזדנוא טול זיא עיצוטיטסניא אזא ראפ

 עקידנריטסיזקע ןיוש יד : רעטסומ ןטיול טוטיטסניא םעניא ןרעװ טעדנירגעג ףראד סָאװ -
 -טפאשנסיו םוכס ןצנאג ןטימ ןעמענראפ ְךיִז ףראד עיצקעס עקיײָאריד .סעיצקעס סקעז
 ףא טעּברא ריא ןיא ַײּברעד קידנציטש ךיז ,שינעטנעקכוּב רעשידִיי ןופ ןעמעלּבָארּפ עכעל
 -ארגָאילּביּב ןוא וויכרא-עסערפ ,קעטַאִילּביּב -- ןטלאטשנא-ספליה עכעלטפאשנסיוו ַײרד יד
 ןרעטיירּבראפ זױלּב ןפראד סָאװ ןוא טריזינאגרָא ןיוש ןענַײז סָאװ - ,עלארטנעצ עשיּפ
 ,(ו סעיצקנופ ןוא ןדנָאפ ערעײז
 -ידִַיי ראפ טוטיטסניא םענּופ עיצקעס עשיגָאלָאילּביּב יד 4

 ראפ רעטנעצ רעשידנאּבראפלא רענעי ןרעװ ףראד רוטלּוק רעש -
 יד ,טגָאזעג ןיוש ןּבָאה רימ יװ ,זיא םיא ןפאש סָאװ ,שינעטנעקכוּב רעשידִי? -

 -גנושרָאפ רעשיטאמעטסיס רעקידרעטַײװ רעד ראפ עכָאנאהרַאפ עלענָאלצאזינאגרָא עטסקיטכיוװ
 -יװרעד ןייק ןפורסיורא טינ טַײז ןייק ןופ עמאטסאנימ טעװ טקעיָארּפ רעקיזָאדרעד .טעּברַא

 קיטקארּפ רעקיטציזיב רעצנאג רעד ןופ עציוילעיופ רעכעלריטאנ א זיא רע לַײװ ,ןעננוהעדי
 טינ .סעִיצּוטיטסניא עכעלטפאשנסיוו עשידִיי ערעדנוואּב ןשיװצ טעּברא יד ןריצנערעפיד .ֹוצ -

 -סַײװ רעד ןופ רָאטקעסדִיי רעד טינ ןוא טפאשלעזעג עכעלטפאשנסיוו עשידִיי רעװקּסָאמ יד
 עשיגָאלָא;לּביּב עלעיצעּפס א טריפעג טציא זיּב ןּבָאה עימעדאקא רעכעלטּפאשנסיוו רעשיּפור

 ייוצ טנָאמראפ סָאװ ,(טוטיטסניא) ערדעטאק רעוועיק יד דָארג ,טרעקראפ .טעּברא-גנושרָאּפ -
 טָאה ,וויכרא-עסערּפ םעד ןוא עלארטנעצ עשיפארגָא;לּביּב יד ,ןטלאטשנא עשידנאּבראפלא -

 ,גנושרָאפכוּב רעשידִיי רעד וצ סערעטניא ןסיורג א ןזיוועגסיורא רעריא גנוייטשטנא עמאס ןופ -
 -עלע עלא קירעהעג יװ ןּפאכמורא ןענעק לָאז עיצקעס עשיגַאלָא;לּביּב יד יידעק - - 
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 עקידנעטש ריפ ןרינָאיצקנופ ריא אֹּב ןפראד ,שינעטנעקכוּב רעשידִיי ר ןופ פא

 עלעִיצעּפס א ןפאש וצ ןסָאלשאּב טוטיטסניא םענופ םּוידיזעוּפ רעד טָאה ןעגנוציז עטצעל ענַײז ןוֿפ ענײא ףא (

 עיצאזנגאגרָא יד רָאי ןקידנעמוק םוצ ןטיירגוצ טעװ עַיסימָאק עקיזָאדיד .טאטש םעד רעפיוא עַיסימָאק עשיגָאלָאָילּביּב

 ןופ !שעֶיסי ימָאק עשיפארגָאנטע ןוא עשיגָאגאדעּפ יד ,לשָאמעל ,יוװ יוזא טקנופ ,עיצקעס רעשיגָאלָאילּביּב רעד ןופ

 .סעיצקעס רעשיפארגָאנטע ןוא רעשיגָאגאדעּפ רעד ןופ עיצאזינאגרָא יד טיירגעגוצ ןּבָאה ערדעטאק רעד
 יא

 , 1 .צ



 .עינָאלָאנלּביב רעשידִיי ןופ ןּבאגפוא יד -- ג ר רע ּברעּביל י 26
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 יא - ְק

 ,,שינעטנעק-קעטָא;לּביּב רעשידִיי רעד ראפ ,ךוּב ןשידִיי םענופ עטכישעג רעד ראפ :סעִיסַימָאק
 ,טסנוקכוּב ראפ ןוא עִיּפארגָאילּביּב ראפ

 רָאלָאילביב יד ןריפ טעוו'ס סָאװ ,טעּברא רעד ןופ רעטקאראכ רעשידנאּבראפלא רעד
 יד ןַײז טעװ יז סָאװ ,םעד ןיא רָאנ טינ קורדסיוא ריא ןעניפעג טעװ עיצקעס עשיג
 רָאנ ,יר .ר .ס .פ ןצנאג ןיא שינעטנעקכוּב רעשידִיי רעד ראפ ץנאטסניא עשיטערָאעט עטסכעה
 / ןרידוטש סָאװ ,סעכיוק עכעלטפאשנטיוו עלא ןקינייראפ שיטקארּפ טעװ יז סָאװ ,םעד ןיא ךיוא
 / םעד ּבילוצ .טעּברא רעיײז טימ ןריפנָא ןפיוא ןדנרינאלּפ א ףא טעװ ןוא ךוּב עשידִיי סָאד
  -עגלא טימ ַײס ןֹוא עשידִיי טימ ַײס ןדניּבראפ גנע ןפראד עיצקעס עשיגָאלָאְילּביּב יד ךיז טעװ

 א .גנושרָאפכוּב רעשידִיי רעד וצ סעכַײש זיא סע עכלעוו א ןּבָאה סָאװ ,סעִיצוטיטסניא עניימ

 ע

 יא
  -ָאעט א ןופ טַײקלעוטקא ערעדנוזאּב יד ןכָארטשעגרעטנוא ןּבָאה רימ סָאװ ,טימרעד

 "טסעדנופ רימ ןּבָאה עִיגָאלָאְ;לּביּב רעשידִיי ראפ ץנאטסניא רעכעלטפאשנסיוו -שיטע ר
 ןיש זיא סעַיצוטיטסניא -ספ ליה עשירעשרָאפכוּב יד טימ זא ,ןגָאז טלָאװעג טינ ןגעװ
 / טעּברא-גנוטיירגוצ ,עניילק ןייק טינ ןוא ,עסיוועג א ,סעמע .טזיילעג ןצנאגניא עגָארפ יד
 / האפ יװ ןטלאטשנא עַײנ ןענעפע יוזא טינ ןעמוקסיוא טעװ רעטַײװ .טריפעגכרוד ןיוש זיא
 / -אּב א רעײז ָאד ךיוא רָאפ ךָאנ טייטש ךָאד רעּבָא .עקידנריטסיזקע ןיוש יד ןרעטיירּב
 ,טעּברא עקידנטַײד

 -ּביִּב עשידִיי עשימעדאקא יד ןגעװ עגארפ יד ןרעװ טזיילעג ףראד ןטשרע םעלא םוצ
 רעד ראפ רָאנ טַינ גנוטַײדאּב עטסערג יד ,ןעלריטאנ ,טָאה עגארפ עקיזָאדיד .ןקעטָאיל
 + לאלכיּב ןוא ןענילפיצסיד עכעלטפאשנסיוו ערעדנא ראפ ךיוא .טפאשנסיוו רעשיגָאלָאילּביּכ
 .עטסכעלטנירג ןוא עטסקיטכיװ יד ןופ ענײא סָאד זיא טעּברא-גנושרָאפ רעצנאג רעד ראפ
 טינ טּפיוהרע ּביא ךיז ןעק טעּברא עכעלטפאשנסיו ןײק ּבױא ,וועגא .ןעמעלּבָארּפ
 רעד ןיא (ןטנעמוקָאד ןוא) רעכיּב ןופ לָאר יד זיא ,קעטָאְילּביּב רעדילָאס א ןָא ןייגאּב
 -רעד סָאד .עקידנרידיצעד א שעמאמ ,עסיורג סרעדנוזאּב א טעּברא-גנושרָאפ רעשידִיי
 טאמיק םורא טעּברא-טפאשנסיוו עשידִיי יד טּפאכ עלַײװרעד סָאװ ,טימרעד ךיז טרעלק
 -גנושרָאפ רעלאטנעמירעּפסקע רעד ּוװ ,ןענילּפיצסיד עראטינאמוה ךעלסילשסיוא
  רעשידִיי רעד ןופ גנוטיירּפשראפ יד .סָאמ רעקידנטַײדאּבמוא ןא ןיא טצונאּב טרעוו דָאטעמ
 -רוטאנ עטעדנעװעגנָא סרעדנוזאּב ןוא "עניימעגלא , ענעפורעגיוזא ףא טעּברא-טפאשנסיוו
 -דנעטשראפ ץנאג ּבילוצ -- רָאפ טמוק (עימָאנָארגא ,לשָאמעל) ןענילּפיצסיד עכעלטפאשנסיוו
 ךןייק טינ ןוא ןטעניּבאק ןייק טינ ,סעֶירָאטאראּבאל ןייק טינ .םאזגנאל רעייז -- םימַײט עכעל
 ןופ טרָא-טּפיוה רעד רעּבירעד ןענַײז ןוויכרא ןוא ןקעטָאְילּביּב רָאנ ,סעיצנאטסווּורּפ
 .(!טעּברא רעכעלטפאשנסיוו רעשידִיי

 יִּביּב עשידִיי עשימעדאקא יד זדנוא אֵּב ךיז ןעניפעג דנאטשוצ א ראפ עשזסָאװ ןיא
 ךעלטנגײא .ןטכעלש א רעײז ןוא רעײז ןיא :ןפָא ןגָאז ףראד עמ ?ןקעטָאיל
 ,ןענעקרענא טפראדעג עליפא ןעמ טלָאװ ,גנערטש ןעיניא םוצ ןייגוצ לָאז'מ ןעוו ,טדערעג
 .ןגָאמראפ רימ סָאװ סָאד לַײװ .ןקעטָאילּביּב עשימעדאקא ןייק טינ לאלכיּב ןּבָאה רימ זא
 רָאג יז ןענַײז רָאװ רעד ןיא סָאװ ,ןקעטָאְילּביב עט רילוטיט-שימעדאקא זיױלּב ןענַײז
 ,לשָאמעל ,ןעמענ רימָאל .סעמעעּב ןוא .ןעגנולמאז-רעכיּב עכעלטפאשנסיוו-ךעלקריוו ןופ טַײװ
 ןזַײװנָא ָאד ףראד עמ סָאװ ףא ,עטשרע סָאד .קעטָאְילּביּב עשימעדאקא עשידִיי רעסעדָא יד
  .ןעגנוגנידאּב עלעירעטאמ עלאמרָאנמוא טסכעה ןיא ךיז טניפעג קעטָאִילּביּב יד זא ,סָאד זיא

 .ןטלאטשנא עלאטנקמירעּפסקע ערעדנא ןוא סעֶירָאכאראּבאל זא ,ןגָאז טינ ,ךיז טייטשראפ ,רימ ןליוו טימרעד (

  עִֶיגָאלָארעּפ ,לשָאמעל) ןטיּבעג-טפאשנסיוו ייר א ראפ .טעּברא-טפאשנסיוו רעשירִיי רעד ןיא טינ טרעװ ןייק ןּבָאה

 / הַײלגאּב וַא ,גיוא ןופ ןזָאלסיױרא טינ ךיוא ףראד עמ .גנוטַײדאּב עסיורג א רָאג יז ןּבָאה (.װ .א .א עיגָאלָאליפ

 ' אה שש טרָא יה א ןעמענראפ טעּברא-יגנושרָאפ רעשידַיי רעד ןיא זומ רָאטעמ ןלאטנעמירעּפסקע! ןכימ

 / .ןטעניּבאק ןוא ןעייזומ ןופ עיצאזינאגרָא טימ ןדנוּגראפ זיא סָאװ ,דָאטעמ-עֶיצידעּפסקע
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 עקיטַײז ןיא ןַײװלּבאטש ןגיל רעכיּב 'רעטנזױט .ןיילק ןוא גנע ןיא עריא עדַײּבעג יד
 -עגוצ טינ טװײלָאסּבא זיא ןוא טלא רעייז עדייּבעג יד זיא םעדצוכא .ןרָאדירָאק ןוא ןרעמיצ
 ,רעלארטנעצ רעדַא רעשימעדאקא ןא ראפ רָאנ טינ ַײּברעד ןוא ,קעטָאְילּביּב א ראפ טסאּפ
 ןייק .רעקיטשינ א זיִא קעטָאִילּביּב רעד ןופ טאטש רעד .(:רענָאיאר א ראפ עליפא רָאנ
 ,(? טַײקשימעדאקא ריא טייטשאּב עשז-סָאװ ןיא) טינ יז טָאה רעטעּבראטימ עכעלטפאשנסיוו
 -נפיול ראפ זיױלּב טעַײטס סע זא ,ןיילק יוזא ןענַײז רעכיּב עַײנ ןפיוקנַײא ףא ןעגנורינגיסא
 ענעדיישראפ ןוא רוטארעטיל עשידנעלסיוא ןפיוקוצנַײא ףא .רוטארעטיל רעשיטעווָאס רעקיד

 .ָאטינ טלעג ןייק ןענַײז (ןַײז טינ ןלָאז יז קיטכיוו יװ) ןעגנולמאז עראווקיטנא עקילעפוצ
 יד זא ,טכא ןיא ןעמענ ּביױוא ,רעלאמינימ א רעּבירעד זיא רעכיּב עַײנ ןופ סולפוצ רעד

 --טינ סעָאט ןַיק ןּבָאה רימ ּבױא -- טכיירגרעד קעטָאילּביּב רעד ןיא רעכיּב לָאצ עניימעגלא
 יד שיטַאמעלּבָארּפ זיא סע לפיוו ףא ןרעװ רָאלק טעװ ,(6 רעדנעּב טנזיוט 25--39 זיּב זיֹולְּב

 .װיטקעּפסרעּפ רעד ןיא ַײס ןוא גָאט ןקיטנַײה אֹּב ַײס קעטַא;לּביּב רעד ןופ טַײקשימעדאקא
 .יקסוועשטניוו .מ ןופ .נ .א קעטָאילּביּב רעוועלק רעד ןיא עגאל יד זיא רעסעּב לסיּבא

 גנולײטּפָא עשידִיי ריא זיא סיורג סרעדנוזאּב .רעדנעּב טנזיוט 50 זיִּב טגָאמראפ קעטָא;לּביּב יד

 ןקעטָאילּביּב עטסכַײר יד ןופ ענייא ,סיוא טעז ,יז זיא טכיזניה םעד ןיא .(שידִיי ןיא רעכיּב)

 יװ ,עדיײּבעג רערעסעּב ליפ א ןיא ךיוא ךיז טניפעג קעטָא;לּביּב יד .דנאּבראפ ןצנאג םעניא

 יב א ראפ לעִיצעּפס טסאפעגוצ טינ עדַײּבעג יד זיא ועיק ןיא ךיוא שטָאכ) רעסעדָא יד
 .עלאמרָאנ ןייק טינ טַײװ עגאל יד ָאד ךיוא זיא ךָאד ןוא .(גנולמאז-רעכ

 טסייה יז .ןעמָאנןשימעדאקא ןייק טינ טגָארט קעטָאילּביּב-יקסוװעשטניװ יד ,סעמע
 -טנאראפ ערעסערג א ךָאנ ףורא ריא ףא טגײל סָאד רעּבָא .קעטָאילּבּב עלארטנעצ
 ןיוש קעטָאְילּביּב יד זיא ,לטיט ןשידירוי ריא ןופ קיגנעהּפָאמוא ,םעדצוכא .טַײקכעלטרָאװ
 .טעּברא-טפאשנסיוו רעשידִיי רעד ראפ עקיטכיוו-טסכעה א ןיילא דנָאפ-רעכיּב ריא טל

 .דנאטשוצ ןשיטָאאכ א רָאג ןיא ןעוועג קעטָא;לּביּב יד יא קירוצ רָאי 2--3 טימ זיּב
 ראפ טשרע .ךוּב-ראטנעװניא רעלופ ןייק ןעװעג טינ זיא'ס זא ,ןגָאז וצ גונעג זיא'ס

 -נָאמער זיא'ס .ןרָאװעג טנדרַאעגנַײא לסיּבא קעטָא;ילּביּב יד זיא טַײצ רעטצעל רעד
 זיא'מ ,רעכיּב יד טריזיראטנעוונקראפ טָאה'מ ,עדַײּבעג יד ןרָאװעג טרעסערגְראפ ןוא טריט

 .װ .זא .א עיצאזיגַאלָאטאק וצ ןטָארטעגוצ
 -ידנקידירפאּב ןייק טינ קעטָאילּביּב רעד ןופ דנאטשוצ רעד ,טגָאזעג יװ ,זיא ךָאד ןוא

 רעכעלטפאשנסיוו רעשידִיי רעד ןופ עזאּב-רעכיב רעקידנגונעג א ראפ ,סלאפנלא .רעק
 רעד ןופ טרָא עטסכאווש סָאד .ןרעיו טנעקרענא טינ ןפיומושעּב יז ןעק וועִיק ןיא טעּברא

 רעד ןיא ןָא ןעמוק סע .גנור:טקעלּפמָאק עפאנק יד --.סעדָא ןיא יװ -- זיא קעטָא;לּביּב
 -א ג ָאד זיא ,סעדָא ןיא יװ .סעּבאגסיוא עַײנ קינייװ רעייז קיסעמסינטלעהראפ קעטָאָילּביּב :

 עליפא| שטָאכ .סעבאגסיוא עשיטעװָאס עַײנ ןופ גנוריטקעלּפמָאק יד זױלּב טריטנאר
 קעטָאילּביּב רעסעדָא יד טינ ןוא רעװעַיק יד טינ זא ,שיטסירעטקאראכ זיא טארּפ םעד ןקא -
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 יו ,.ר .ר .ס .פ ןיא סעּבאגסיוא עשידִיי עלא ןופ ראילּפמעזקע-טכילפ ןייק טינ טמוקאב
 .ןקעטָא;לּביּב ערעסערג לאלכיב ןוא עשימעדאקא ערעדנא עייגענעּב ךיז טריציטקארּפ סָאד

 ,רעּבָא ,ראילּפמעזקע-טכילפ ןשידִיי א ָאי וועגא טמוקאּב קעטָא;לּביּב-יקסוװעשטניװ יצי+

 ,דנאלסיוא ןופ סעּבאגסיוא עַײנ .ר .ר .ס .וא ןופ זיולּב ,סנטייווצ ,ןוא ,טקערידמוא ,סנטשרע

 ןיא ןענַײז סָאװ ,סעּבאגסיױא ערעטלע יװ יוזא טקנוּפ ,עקיכארּפשדמערפ יד סרעדנוזאּב

 .לאקָאל ןרעסעּב ליפ א ,םעַײנ א ןיא רעּבירִא ןכיגניא קעטָאִילּביּב יד טײג סעִידעי ענענאראפ טױל (}

 עז) רעכיּב טנזױט 20 ,ןאהאק .ל ןָא טזַײװ סע יװ טול ,ןעװעג קעטָאילּביּב רעד ןיא זיא רָאי 1927 ןיא (2
 ,םסהננסעסצמהה ;אעפממ 02600ע1 20 עז 0026 0עע8סקה", ,1:עהסתנגוו טעס:נעגסעסא8ץננ", האי 9--10, 7 : לקיטרא ןַײז

 ראפ ויולּב רעכיּב 20.000 ןּבעגעגנָא טרעװ ,רָאי 1926 ןיא טקורדעגּפָא יא סָאװ ,.ּב .ש ןופ לקיטרא ןא ןיא רעּבָא

 0. 8. ,סגססטא8 62/ס/סעא8 .אאהבסאונמש 2162001688 :עז) קעטָאילּביּב רעד ןופ גנולײטּפָא רטכעלטפאשנסיוו רעד

 םענופ רָאטװא רעד טנכעראפ לײטּפָא ןכעלטפאשנסייו וַיא ,וועגא .(גא. 21. 31. 0. ,816210:סענײג 8101" ת 4, 1926

 :רוּב סענופ טַײקשימעדאקא ראפ יועטירק רענדָאמ א .עקיארוי ןוא עקִיארּבעה ןיולּב לקיטרא
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 עיגָאלָאילּבִיּב רעשידִיי ןופ ןּבאנפוא יד -גרע ברעּביל 28

 , ןיא טַײקטצענערגאּב רעּביא ןרעװ ןעגנולמאז עראווקיטנא ןוא ןענאראפ טינ קעטָאילּביּב

 ַײס סָאװ ,םעד רעּביא זיא ךָאנ ַײּברעד .לָאצ רעניילק א רעייז ןיא ןּברָאװרעד ,ןעלטימ
 ךיוא ךָאנ ,רעלטפאשנסיוו יד רָאנ טינ טנידאּב קעטָאְילּביּב רעװעיק יד ַײס ןוא רעסעדָא יד
 ךיורּבעג סאמ ןראפ רעכיּב טפיױקעגנַײא ייר רעטשרע רעד ןיא ןרעװ ,רענעייל-ןסאמ םעד
 .(! טעּברא -טפאשנסיוו רעד ראפ טינ ןוא

 - ןיא טארפ םעד ןיא זיא רעסעדָא יד - ןרָאסיכ א ךָאנ טָאה קעטָאְילּביּב רעװעַיק יד
 -טפאשנסיוו יד דָארוג םיא ןליפ קראטש סרעדנוזאּב סָאװ  ,ןְרָאסיכ א--- עגאל רערעסעּב א
 -וזאּב יד .גָאלאטאק ןייק טינ ךָאנ טָאה גנולייטּפָא עקיכארּפשדמערפ עצנאג יד :רעוט עכעל
 זיא לאמרָאנמוא ןיא סָאד לפיו ףא םעד ןגעװ .ךוּב-ראטנעװניא א טימ ךיז ןצונאּב רעכ
 -עּפס ןייק טַינ קעטָאילּביּב רעװעַיק יד ךיוא טָאה ,סעדָא ןיא יװ טקנוּפ .ןדער וצ קירעּביא
 ןקעטָאילּביּב עשידִיי עלא ,סיֹוא טעז ,ןענַײז טארּפ םעד ןיא .טאטש ןכעלטפאשנסיוו-לעיצ
 .(6 ןקעטָאָילּביּב עשימעדאקא עניימעגלא יד טימ ךַײלגראפ ןיא קילעטשרעטניח קראטש

 ןקעטָא;לּביּב עשידָיי ייווצ ךָאנ ןאראפ קעטָאילּביּב סיקסוועשטניוו ץוכא זיא וועָיק ןיא
 -סקלָאפ רעשיניארקּולא רעד ןופ גנולײטּפָאדִיי יד זיא סָאד :גנוטַײדאּב רעכעלטפאשנסיוו א ןופ
 קעטָאִילּביּב יד ןוא ("ןַאוא ,) עימעדאקא רעכעלטפאשנסיוו רעשיניארקוא רעד אּב קעטָאְ;לּביּב
 .רוטלוק רעשידִיי ראפ טוטיטסניא םענופ

 רעצרוק א טימ טעדנירגעג ךיז טָאה קעטָאילּביּב"ןאוא, רעד אּב גנולײטּפָאדִיי יד
 -בעה ןוא עשידִיי יד זיולּב ןסָאלשעגנַײא עלַײװרעד ןענַײז דנאטשאּב ריא ןיא ,קירוצ טַײצ

 ןפרָאװעצ ךָאנ זיא *עקִיאדוי, עקיכארּפשנדישראפ יד .קעטָאילּביּב רעד ןופ ןדנָאפ עשיער
 טרעװ סע .דנָאפ םענימעגלא םענּופ ןעגנולַײטּפָא ערעדנוזאּב יד ןשיװצ רעִירפ יװ
 ,רעכיּב עניזא ןאראפ ןענַײז לָאצ א ראפ סָאװ ןיא ןוא ּוװ ,טכאמעג רָאלק טשרע טציא
 ןַײז ןעמ ןעק ,װעגא .גנולײטּפָא רעשידִיי רעד ןיא ןרעװ ןגיוצעגרעגירא ןענעק סָאװ
 טינ טַײװ ךָאנ ןענַײז קעטָאילּביּב רעד ןופ רעכיּב עשִיערּבעה ןוא עשידִיי עליפא זא ,רעכיז
 -רעכיּב ןקינָאילימ-ייװצ ןקיזיר םענופ לַײװ ,גנולײטּפָא רעשידִיי רעד ןיא טריזיליּבָאמ עלא
 טגיל ןוא ןּבילקעגרעדנאנאפ טינ 35--0'40 וצ װערָאק ךָאנ זיא קעטָאְילּביּב רעד ןופ דנָאפ
 -נעװניא טינ ןקיזָאדמעד ןיא זא ,ךעלנַײשראוו ץנאג זיא'ס  .דנאטשוצ ןטריװרעסנָאק א ןיא
 .ןעגנולמאז-קורד עשידִיי ענעצנאג ןאראפ ןענַײז ןפיוה-רעכיּב ןטריזיראט

 םעד ןגעוו ןגָאז טינ טינרָאג ךָאנ ןעמ ןעק טסעפ זא ,רָאלק זיא עיצאוטיס ןימ אזא אּב
 רעּבָא ןעמ ןעק סנייא .קעטָאְילּביּב רעשידִיי רעטעדנירגעגַײנ רעד ןופ סעמאק ןוא סעכייא
 טלעג קינייװ וצ טרינגיסא ןוא טאטש םעניײלק ּוצ א טגָאמראפ קעטָאְילּביּב יד :ןגָאז ָאי
 עשיטעוװָאס יד ויֹולּב קעטָאְילּביּב ןיא ךיז טמוקאּב קיסעמלגער .רעכיּב עַײנ ןפיוקנַײא ףא
 עשימעדאקא עשינִיארקּולא יד לַײװ ,טַײקלּופ רעקידנּפעשסױא ןא טימ ,סעמע ,רוטארעטיל
 .(= דנאּבראפנטאר ןצנאג םענופ סעּבאגסיוא עלא ןופ ראילּפמעזקע-טכילפ א טמוקאּב קעטָאִילּביּב

 ,רָאי ןטצעל םענופ ךעשעמעּב ןסקָאװעגסיױא זיא טוטיטסניא םענופ קעטָאילּביּב יד
 (טוטיטסניא רעקיטציא רעד) ערדעטאק יד סָאװ ,עִינאּפמאק-למאז רעשיגרענע רעד קנאדא
 לָאצ רעקיזָאדרעד ןיא .רעדנעּב טנזוט 45 זיּב טגָאמראפ קעטָאילּביּב יד .טריפעגכרוד טָאה
 / ,שידִיי ןוא שִיערּבעה ןיא רוטארעטיל רערעטלע ןופ ןדנָאּפ עלופטרעװ ייר א ןַײרא טייג

 -עכולעמ עשיריי עלארטנעצ רעװעַיק יד, קינראווָארּב 'כ ןופ לקיטרא ןקיררעטַײװ םעניא םעד ןגעוו עז (

 "ד טפױק ךארפש וע שידִיי רעד ןיא רעכיּב עשירנעלסיוא ,וועגא ."יקסוועשטניוו .מ ןופ ןעמָאנ ןפא קעטָאְילּביּב
 רעקיכארּפשדמערפ רעד ןופ ףױקנַײא רעד ראפרעד זיא ןסָאלשעגסױא ןצנאגניא טאמיק .ןַײא ןגעווטסעדנופ קעטָאְילּביּב

 .(עקִיארּבעה ןוא עקִיאדוי) רוטארעטיל רעשִיערּבעה ןוא

 -ָארּב 'כ ןופ לקיטרא ןטנָאמרעד טשרע םעניא רעטַײװ עז קעטָאִילּביּב-יקסװעשטני רעד ןגעװ רעיונעג (2

 טיג סערציוא-רעּכיּב עריא ןוא קעֶטָאְילּביּב רעד ןופ טעּבוא יד ,וועגא ,טריזירעטקאראכ קינראווָארּב 'כ רעד .קינראוו

  -סױא ,עוװישיזָאּפ רעמ ,ערעדנא וצ רע טמוק ראפרעד ןוא ט;נוּפדנאטש ןשירעלקפוטילָאּפ ןופ רָאנ ,ןשימעדאקא ןופ

 ,רימ יװ ,ןריפ

  םענופ לקיטרא םעניא רעטַײװ עז קעסָאילּביּב רעשיניארקּולא רעד ןופ גנולײטּפָארַיי רעד ןגעװ רעיונעג (3
 .ןאמלטימ 'כ
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 -עגלא ןיא .עקִיאדוי רעקיכארּפשדמערפ ןופ גנולמאז עקידנטַײדאּב ץנאג א ןאראפ ךיוא זיא'ס
 ךאווש סרעדנוזאּב .ןזיולּב טימ לופ ןוא ור ךָאנ קעטָאִילּביּב יד זיא רעּבָא ןעמונעג ןיימ
 ןיא רוטארעטיל) לייט רעשידִיי ראּבלטימוא רעד קעטָאַילּביּב רעד ןיא טלעטשעגיָאּפ זיא
 ךעלטנגייא ךיז טלאה סָאװ ,קעטָאילּביּב יד זא ,טכא ןיא ןעמענ ןעמ ףראד םעדצוכא .(שידִיי
 -נעמאזּוצ ןיא ,טציא טשרע .טנדרָאעגנַײא טינ ןצנאגניא ךָאנ ןיא ,ןפאש ןיא טשרע
 זיא ,טוטיטסניא ןקידנעטשּבלעז א ןיא ערדעטאק רעד ןופ עייצאזינאגרָאער רעד טימ גנַאה
 -נָא יד .טאטש ןלעִיצעּפס א טימ טלאטשנא ןרעדנוזאּב א ןיא טלייטעגסיוא קעטָאְילּביּב יד
 ,(!ךיורּבעג םוצ טיירגעגוצ ןוא טריזיראטנעווניא ,ןּבילקעגרעדנאנאפ ןרעװ רעכיּב עטלמאזעג

 ןקעטָאילּביּב עשידִיי עשימעדאקא טימ עגאל יד זיא ,ענִיארקוא ןיא יװ ,רעסעּב טינ
 -על ןיא גנולײטּפָא עשידִיי א ָאד זיא עױקסָאמ ןיא .(?.ר .ר .ס .וװ ןוא .ר .ר .פ .ס .ר ןיא
 ךיוא זיא סָאד ןוא --,ןרָאװעג טריזינאגרָא וועגא זיא גנולײטּפָא עקיזָאדיד .קעטָאָילּביּב-ןינ
 'טינ רָאג--,קעטָאִילּביּב עשימעדאקא עשידִיי ןופ דנאטשוצ ןראפ שיטסירעטקאראּכ רעייז
 טַײקכעלטּפאשלעזעג עשידִיי עשיטעווָאס יד טָאה עַיצײלָאװער-רעּבאיטקָא רָאי ןעֶצ .גנאל
 םעד טגָארט סָאװ ,קעטָאילּביּב עלארטנעצ רעװקסָאמ יד זא ,םעד ףא ןטראו טפראדעג
 עשידִיי עקידנטַײדאּב ץנאג עריא ןופ ןריזינאגרָא ךעלדנע לָאז ,ןינעל 'כ ןופ ןעמָאנ ןסיורג
 .גנולײטּפָא עשידִיי א ןדנָאפ עשיטסיאדוי ןּוא

 גנודליּבסיוא רעד זיּב ,ןענופעג ךיז ןּבָאה סע דנאטשוצ א ראפ סָאװ ןיא ,םעד ןגעוו
 רימ ןסייוו ,(שידִיי ןיא רעכיּב יד סרעדנוזאּב) ןדנָאפ-רעכיּב עשידִיי יד ,גנולײטּפָאדִיי רעד ןופ
 ,גנולײטּפָא רעקיזָאדרעד טימ רעטלאווראפ רעטשרע רעד סָאװ ,גארטרַאפ-טכיראּב םענופ ןיוש
 רעװקסָאמ רעד ןופ עיסימָאק רעשיצארגָאילּביּב רעד ןיא טנעיילעגּכרוד טָאה גרעּבגירג .ז 'ֹּכ
 ןופ גנולײטּפָאדיי רעד ןגעוו לקיטרא ןייק יוויוזא ,(6 טפאשלעזעג רעכעלטפאשנסיוו רעשידַיי
 ןּבױלרעד ךיז רימ ןלעװ ,ָאטינ "ךוּבלמאז ןשיגָאלָאִילּביּב; םעניא זיא קעטָאילּביּב-ןינעל
 -- ,קעטָאִילּביּב-ןינעל יד , .(+טכיראּב סגרעּבנירג 'כ םעד ןוֿפ גוצסיוא ןרעסערג א ןעגנערּב
 סענָאקאט עריא טול טָאה ,רָאי 10 טאמיק ןיוש טריטסיזקע סָאװ--,טכיראּב ןיא רימ ןענעײל
 -נאג רעד ןופ ראילּפמעזקע ןשירָאטאגילּבָא ןא ןעמּוקאּב רעלוגער טפראדעג ןָא ּבײהנָא ןופ
 -טע עטשרע יד .עִירעּפמיא רעשיסור רענעזעוװעג רעד ןיא עיצקודָארּפ-קורד רעשידִיי רעצ
 עשידִיי יד .ריפאפ ןפא ןּבילּבעג סענָאקאט עקיזָאדיד רעּבָא ןענַײז ןרָאי קילדנעצ עּכעל
 -םיכָאלאג יד אּב רוזנעצ רעד ןיא טרעגלאוועג ןרָאי ןוא םישָאדאכ ךיז טָאה עִיצקודָארּפ-קורד
 -ּביּב רעד ןּבעגרעּביא -- קילעפוצ סָאד ןוא -- ןריא לײט א רָאנ ןגעלפ עכלעוו ,רעיירּבעה
 ןוא רעריפ יד .רעסעּב טינ ןעװעג ךיוא עגאל יד זיא עפוג קעטָצִילּביּב רעד ןיא .קעטָאָיל
 -אֹּב עוויטאוורעסנָאק ,םיכַאלאג ,ןרָאסעּפַארּפ ערענָאיצקאער --קעטָאילּביּב רעד ןופ רעוט
 -אֹּב יד ןוא ,טאהעג טינ סערעטניא םוש ןייק עִיצקודָארּפ רעשידִיי רעד ראפ ןּבָאה -- עטמא
 ,סרעלעק-קעטָאילּביּב יד ןיא טליופעג ןּבָאה רעכיּב סנטסאק ענעמוק

 טרעדנוהרָאי ןּבלאה א ראפ קעטָאילּביּב רעד ןיא ךיז ןּבָאה ,ףורעד רעּבָא טקוקעג טינ
 ןּבָאה סָאװ ,סעּבאגסיוא עשידָאירעּפ ןוא רעכיּב עשידִיי סערציוא עסיורג ןּבילקעגפיונוצ

 .לקיטרא ןטייווצ רעזדנוא ןיא רעטַײװ עז טוטיטסניא ןופ קעטָאְילּביּב רעד ןגעװ רעיונעג (

 רעסעדָא רעד ץוכ ,לַײװ ,ענַיארקוא ןיא טעטש ערעדנא ןופ ןקעטָאִילּביּב יד ףא ּפָא טינ ךיז ןלעטש רימ (?

 ןענָאמרעד ךַאנ טנעקעג ָאד טלָאװמ .רעטקאראכ ןכעלטפאשנסיוו ןײק טינ ייז ןופ ענייא ןייק טגָארט ,רעװעִיק ןוא

 ןוא ןיילק רעײז עלַײװרעד ךָאנ זיא יז רֶעּבָא ,ָאקראכ ןיא קעטָאילּביּב-ָאקנעלָארָאק רעד ןופ גנולײטּפָא עשירַיי יד

 יד זא .ןענעכייצראפ וצ ַײדעק זיא'ס שטָאכ) ןּבאגפוא עכעלטפאשנסיוו עטקעריד,ןייק טינ ךיז ראפ ךיוא טלעטש

 -ארגָאָילּביּב עשירִיי עלעִיצעּפס א טכעלטנפעראפ טָאה סָאװ ,ענַיארקוא ןיא עקיצנייא יד זיא קעטָאילּביּב רעווָאקראּכ -

 יד זױלּב ןּבעגעגסיױרא טעּבוא עשיפארגָאְילּביּב עשידִיי א ,טסּוװאּב יװ ,טָאה ענַיארקוא רעסיוא .טעּבוא עשיפ

 לקיטרא םעניא רעטַײװ עז קעטָאְילּביּב רעװָאקראכ רעד ןגעװ רעױנעג .(קסנימ ןיא קעטָאָילּביּב-עכולעמ עשיסורסַײװ

 : .לעדאנ 'כ םענופ

 .1928 רעּכאקעד 2 ןוראפ ,אֹ! 280 "סעמע, ןיא טקורדעגּפָא זיא סָאװ ,ץיטָאנ רעד טול ןריטיצ רימ (3

 ןַײז ןוא םועזומ-עכולעמ רעוװעצנאימור רעד, טאטשזזַײא .ש ןופ לקיטרא םעניא ךיוא ןּבלעזמעד ןגעװ עז (4

 .אנ 3--4 (20--21) ןוא א 1--2 (18--19) *גנורליּב ןוא רוטליק. ןיא *גנולײטּפָא עשידִיי
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 עיגָאלָא;לּביּב רעשידִיי ןופ ןּבאגפוא יד -גרעּברעּביל .י 40

 ןּבָאה ייז לַײװ ,טנעקעג טינ ןעמ טָאה ייז טימ ךיז ןצונאּב רעּבָא ,טרעװ ןלאסָאלָאק א טאהעג
 .דנאטשוצ ןשיטָאאכ ךעלקערש א ןיא ןענופעג ךיז

 סערציוא-רעכיּב יד גנונעדרָא זיא טינ רעכלעוו א ןיא ןעגנערּב וצ ןווּורּפ עטשרע יד
 רעשיטסילאירעּפמיא רעד ןופ ןרָאי יד ןיא ןרָאװעג טכאמעג זיא ייזומ רעוװעצנאימור םענופ
 -יַנֲאְיצ רעד ןופ וויטאיציניא רעד טול ןרָאװעג ןוטעג זיא סָאד רעּבָא סיויעה .עמָאכלימ
 .ץנאגוצ טכארּבעג סָאד טָאה ,"ןצעּפס, עריא ןופ טנעה יד טימ עליהעק רעלאקירעלק-שיטס
 ,ןטאטלוזער עּפאנק

 -נוזאּב ןייק .קינייו ץנאג רעּבָא ,טרעדנעעג עגאל יד ךיז טָאה עִֶיצּוילָאװער רעד ךָאנ
 רעד ןופ רעריפ עוויטאוורעסנָאק עטלא יד ,ןרָאװעג טלייטעגסיוא טינ זיא ליײטּפָאדִיי רעד
 יו ,עִיצקודָארּפ עשידִיי יד טכארטאּב ,עִיצּוילָאװער רעד ראפ יװ ,שיטקאפ ןּבָאה קעטָאְ;לּביּב
 קנאדא םאגאה ,טַײקמאזקרעמפוא עטסדנימ יד טקנעשעג טינ ריא ןּבָאה ןוא ,שינעקישנָא ןא

 יז ןופ עקינייא סָאװ ,סעיצקעלָאק ייר א טימ ןרָאװעג טרעכַײראּב יז זיא עַיצּוילָאװער רעד ?
 : .גנוטַײדאּב-טלעוו א ןּבָאה

 עשידִיי יד ךיוא ןַײרא טייג דנאטשאּב ןַײז ןיא סָאװ ,לײטּפָא-ךערזימ םענופ שָארעּב
 םוצ טינ טָאה ןוא ךארּפש עשידִיי יד טינ ןעק סָאװ ,רָאסעּפָארּפ א ןּבילּבעג זיא ,עִיצקודָארּפ
 -ניא ויא עַיצקודָארּפ רעשידִיי רעד ראפ סָאװ ,טינ רעמ ,סערעטניא םוש ןייק ךוּב ןשידִיי
 -גסיוו ןשיטסינָאיצ םענופ ףליה רעד טימ ןוא ,רעטעּבראטימ רעקידנעטש א ןרָאװעג ןדאלעג
 -אגסיוא עשִיערּבעה ןוא עשידִיי יד ןרָאװעג טרירטסיגעראפ ןענַײז רעטעּבראטימ ןכעלטפאש
 רעקיזָאדרעד זא ,ךיז טייטשראפ .לאזנעייל ןיא ןּבעגסיורא ןּביױהעגנָא יז טָאה'מ ןוא סעּב
 רעשיטסינָאַיצ רעד ךרוד קעטָאילִּביִּב רעד ןיא ןרָאװעג טקישעג זיא רעכלעוו ,רעטעּבראטימ
 עשיטסינָאיצ ןוא עשיערּבעה יד ןריזיראילּוּפָאּפ ךיז טימאּב ץלא ןופ רעמ טָאה ,עליהעק
 זיא סָאװ ןוא לאזנעייל ןראפ טלעטשעגפיונוצ טָאה רע סָאװ ,גָאלאטאק ןיא .סעּבאגסיוא
 ...ןָאנּבױא ןטכער םעד ןעמונראפ עטצעל יד ןּבָאה ,רָאי ןטצעל ןויּב ןענאטשעג טרָאד

 רּפָאדַיי ןטימ רעטלאווראפ םעַײנ א ןעמיטשאּב ןכָאנ) םישָאדאכ ןעצ עטצעל יד ראפ
 -נַײא ףיט יד רעּביא ןטַײקירעװש עכעלנייוועגרעסיוא יד ףא טקוקעג טינ זיא (.ל .י -- לייט
 ןוטוצפוא לסיּב שּפיה א ןּבעגעגנַײא ךָאד ךיז טָאה ,סעיצידארט עוויטאוורעסנָאק עטלצרָאװעג
 זיא סע .קעטָאְילּביִּב רעד ןופ סערציוא עשידִיי יד גנוגעדרָא ןיא ןעגנערּב ןופ טארּפ ןיא
 -ּבעה טנזיוט 15 ויּב טגָאמראפ רעכלעוו ,לײטּפָא רעשידִיי רעדנוזאּב א ןרָאװעג טלייטעגסיוא
 1400 זיּב) גָאלאטאק א ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ זיא'ס .עשידִיי טנזיוט 8 ןוא ןעמענ עשיער
 -ָאװער רעד ךָאנ דנאּבראפנטאר ןיא ןענישרעד ןענַײז סָאװ ,רעכיּב עשידִיי יד ןופ (ןעמענ
 טעּברא עסיורג א .לאזנעייל םעניימעגלא ןיא ןרָאװעג טלעטשעגסיורַא זיא רע ןוא ,עיצויל
 םעד טרעהעג רעַירּפ טָאה סָאװ ,קעטָאילּביּב רעכַײר רעייז רעד רעּביא ןרָאװעג ןוטעגּפָא זיא
 .סםיוא עשידָאירעּפ ןעמענ 500 אּב .טרירטסיגעראפ ןצנאגניא ןיוש זיא יז .גרוּבזניג ןָאראּב
 -נוהרָאי אוא ןצנאג םעד םורא ןעמענ סָאװ ,ןכארּפש עשיעּפָארײא ענעדיישראפ ןיא סעּבאג
 םוצ ןרעװ ןּבעגעגרעּביא ןכיגניא ןלעװ ןוא טעּבראאּב ךעלטפאשנסיוו ןיוש ןענַײז ,טרעד
 -ןטּפירקסונאמ רעד רעּביא טריפעג טרעװ טעּברא עקיטכיוו ןוא עסיורג רעדנוזאּב א .ץֹונאּב
 רעד ןופ עטנרעלעג יד ןשיװצ טסּוװאּב זיא עכלעוו ,קעטָאילּביּב רעקיזָאדרעד ןופ עִיצקעלָאק
 ךעלטפאשנסיװ טַײצ רענעּבעגעג רעד ראפ ןענַײז ןטפירקסונאמ 100 זיּב .טלעװ רעצנאג
 יד ןריפארגָאילּביּב וצ ןטָארטעגוצ ךיוא זיא גנולײטּפָא-ּבוס עשידִיי יד .ןרָאװעג ןּבירשאּב
 ,"עקידָא;רעּפ עשיסור-שידיי

 ' ןופ קעטָאָילּביּב רעד ןיא ,ןדנָאפ-רעכיּב עשידִיי עסיורג רעייז ןאראפ ןענַײז דארגנינעל ןיא
 -עגנַײא ןיימעגלא ןיא ןענַײז ןדנָאפ עקיזָאדיד .קעטָאילּביּב רעכעלטנפע רעד ןיא ןוא "עּפָא,
 -ער ןוא עמָאכלימ ןופ טַײצ רעד ראפ רענעסקָאװעגסױא קראטש סרעדנוזאּב רעד ןיא ,(!טנדרָא
 זיא סָאװ ,טָאטש א ןיא ךיז ןעניפעג יז סָאװ ,םעד רעּביא רעּבָא ."עּפָא, ןופ קעטָאלּביּב עִיצוילָאװ

 רעצנאג רעד טסּוװאּב ןענַײז יז לַײװ ,טינ ָאד רימ ןדער ייזומ ןשיטאיזא םענופ סעִיצקעלָאק עכַײר יד ןגעװ (6 |

 .(,אפגם?סאאה אָצנ68", ,םעסנאסצסאא" :רעטרעװ יד ןיא ,טװײק. 280." ןיא ייָזוֿב ןשיטאיזא ןגעװ עז) ,טלעוו
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 41 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאילּביּב

 רעכעלטפאשנסיוו רעשידִיי ןוא לאלכיּב ןּבעל-רוטלוק ןשידִיי םענופ ןערטנעצ יד ןופ טַײװ רעייז
 רעד ןופ ןדנָאפ עשידִיי יד ןענַײז ,וועגא .ךעלטירטוצ קיניײװ יז ןענַײז ,טארפיּב טעּברא
 ,טימרעד ךיז טרעלקרעד סָאד .טלעטשעגטסעפ ןצנאגניא טינ ךָאנ קעטָאָילּביּב רעכעלטנפע
 זיא ,טלעװ רעד ןיא קעטָאְילּביּב ,דנָאפ-רעכיּב ריא טול ,רעטיװצ רעקיזָאדרעד ןיא סָאװ
 -ריזיגָאלאטאק יד ןגרָאזאּב לָאז סָאװ ,גנולײטּפָא עשידִיי אזא ָאטינ םעיאדא רעדייל ךָאנ
 -ָאס רעד ןופ ןשינעפרעדאּב יד קידנכערּפשטנא ,סערציוא עשידִיי עריא ןופ גנוטעּבראאּב
 .טעּברא-טפאשנסיוו רעשידִיי רעשיטעוו -

 וװערע יז טָאה ,ןלאווק ענעדיישראפ טיול ,זיא קעטָאְילּביּב-"עּפָא, רעד ךעַײש יא סָאװ
 לָאצ רעקיזָאדרעד ןיא .(1 רעדנעּב טנזיוט 20 ןופ דנָאפ-רעכיּב א טגָאמראפ עמָאכלימ רעד

 ןוא עקִיארּבעה ןופ סרעדנוזאּב ןוא עקיטסישידִיי ןופ ןדנָאפ עלופטרעוו רעייז ןעוועג ןענַײז
 ןּבָאה רימ ּביױא ,ןָא טלייצ קעטָאְילּביּב רעד ןופ דנאטשאּב-רעכיּב רעקיטציא רעד .עקִיאדּוי
 .רעדנעּב טנזיוט 60 רעכעה ,טינ סעָאט ןייק

 יד זיא סָאד ,םענראפ ןרעסערג א ןופ ןקעטָאילּביּב עשידִיי ייווצ ָאד ןענַײז קסנימ ןיא
 עשידִיי יד ןוא קעטָאִילּביּב-עכולעמ רעשימעדאקא רעניימעגלא רעד אּב גנוליײטּפָא עשידִיי
 .ץערעּפ .ל .י ןופ ןעמָאנ ןפא קעטָאִילּביּב-זַײרק

 טימ טשרע ןרָאװעג טריזינאגרָא זיא קעטָאַילּביּב-עכולעמ רעד אּב גנולײטּפָא עשידַיי יד
 אּב ,דנָאפ-רעכיּב ןשּפיה א ןיוש יז טגָאמראפ ,םעד ףא טקוקעג טינ .קירוצ רָאי ַײרד
 -רָאּפָארּפסיד א רעייז זיא קעטָאילּביּב רעד ןופ דנאטשאּב-רעכיּב רעד ,סעמע .רעכיּב טנזיױט 0
 קעטָאִילּביּב רעד ןיא יו .עשִיערּבעה ןענַײז רעכיּב טַײהרעמ עטסערגרעּביא יד .רעלענָאיצ
 -רעד טלעטשעגרַאפ שידִיי ןיא רוטארעטיל יד זיא ,רוטלוק רעשידִיי ראפ סוטיטסניא םענופ
 ּׂ .(? ךאווש רעייז לַײװ

 ןייק וא ,סיוא טעז ,זיא ץערעּפ .ל .י ןופ ןעמָאנ ןפא קעטָא;לּביּב רעד ךעַײש זיא סָאװ
 רעקיטציא רעד זיא סיורג יװ ,טינ ,רעדייל ,ןסייוו רימ .טינ יז טָאה טרעװ ןכעלטפאשנסיוו
 -ּביּב יד טָאה רָאי 1921 ןיא זא ,טסּוװאּב זיולּב זיא זדנוא .קעטָאִילּביּב רעד ןופ דנָאפ-רעכיב
 ,(5 רעכיּב 7,000 ןצנַאגניא טגָאמראפ קעטָאָיל

 -גסיוו עשידִיי יד ןופ דנאטשוצ ןשיטקאפ םעד ןגעװ סעִידעי עצרוק עטכארּבעג יד ןּופ
 רעד ןופ גנוצאשּפָא עניימעגלא יד זיא סע קיטכיר יװ ,רימ ןעעז ןקעטָאִילּביּב עכעלטפאש
 עשידִיי עשימעדאקא ןייק זא ,לטיּפאק ּבײהנָא ןיא ןּבעגעג ןּבָאה רימ סָאװ ,עגאלּכאז
 .(?ָאטינ ודנוא אּב עלַײװרעד ךָאנ ןענַײז ןקעטָאָילּביּב

. 

 .ץינשזריק .א .דער ,*1914 .י ןפא ןקעטָאַילּביּב עשידַיי ראפ ךוּברָאי, םעד ןוא .עעָק. 988." עז (4

 .ןייטשניּבור 'כ ןופ לקיטרא םעד ןיא רעטַײװ עז קעטָאַילּביּב רעקסנימ רעד ןגעו רעיונעג (9

 2804 יי רןת/סס/ , ,/קהסענוה םעסצעסעסאהקװפ" הי }, 1927. :עז (5

 טימ ןוא ,רימ ןענעכייצראפ ,ןעגנוכיירגרעד-רוטלוק עסיורג ערעזדנוא ןופ לקאכאס םעד קידנריפרעטנוא (4

 טציא ןגָאמראפ רימ .סעמעעּב ןוא .ןזעװ-קעטָאילּביּב ן ןופ טיּבעג ןפא ןעגנוכיירגרעד ערעזדנוא ךיוא ,ט כ ע ר רעלופ

 עקילָאמא יד טמעלָאכעג טינ עליפא ךיז טָאה סע סָאװ ,ןקעטָאילּביּב עשידַיי ןופ ץענ עטכירעג אזא .ר.ר.ס.פ ןיא

 םענופ עִירָאטירעט רעקיטציא רעד ףֹא ןעװעג ןענַײז סָאװ ,ןקעטָאַילּביּב 130 יד טָאטשנא .רעוט-רוטלוק עשידָ;ד

 *רָאי 1914 ףא ןקעטָאילּביּב עשידַיי ראפ ךוּברָאי, םעניא עמישער-קעטָאִילּביּב יד עז) רָאי 1914 ןיא דנאּבראפנטאר

 .א 'כ עז) ןקעטָאילּביּב 300 רעכעה עגַיאר קוא ןיא זיול ּב ןאראפ טציא ןענַײז ,(ץינשזריק .א ןופ טריגארער

 ןיא ןיוש זיא רעּפיק .מ רעװאכ ןופ סעַידעי יד טױל .(82 .ז ,1927 .עַיק ,"רעּבאיטקָא רָאי א. רושָארּב סרעּפיק

 זיּב ןעגנאגרעד לָאצ עקיזָאריד זיא .י 1926--27 ןיא ,ןקעטָאְילּביּב עשידִיי 253 .ר.ר.ס.ּוא ןיא ןעוװעג .י 1925- 26

 יד זא ,ןענעכער רימ ןענעק ,ןטלאטשנא-רוטלוק ערעדנא עלַא ןופ סקּוװ ןכעלרעהפּומוא םעד טכא ןיא קידנעמענ .289

 זיא סָאװ .300 ןופ רעכעה ליפ טציא זיא (ןקעטָאילּביּב עניימעגלא אּב ןעגנולײטּפָא רעדָא) ןקעטָאַילּביּב עשירַיי לָאצ

 עשידנאּבראפלא יד; ךוּב ןַײז עז) יקסירעמעשט .א 'כ ןָא טיג סע סָאװ ,ןרעפיצ יד טיול זיא .ר.ר.פ.ס.ר ךעַײש -
 .ןקעטָאילּביּב 71 .י 1926 ןיא ךָאנ ןעוועג טרָאד זיא (84 .ז "ןסאמ עשירִיי יד ןוא (סעקיװעשלָאּב) ייטראּפ עשיטסינומָאק
 ,.לג .ד .א ןלושטעּברא ,ןּבולק יד אּב ןקעטָאָילּביּב עניילק יד ןופ ץענ עצנאג יד טכא ןיא טינ רימ ןעמענ ַײּברעד

 | .ןלעטשטסעפ טינ ךיז טזָאל לָאצ רעייז סָאװ
 ןקילָאמא ןיא ץענ-קעטָאְילּביּב רעד טימ .ר.ר.ס.פ ןיא ץעניקעטָאילּביּב עשירַיי עקיטציא יד קידנכַײלגרַאפ 7

 םעד טמענראפ ןקעטָאילּביּב עשידִיי עקיטציא ןיא זא .,טקאפ םעד ןעניזניא ןּבָאה ַײּברעד ךָאנ ןעמ ףראד ,רנַאלסור



 עיגָאלָאָילּביּב רעשידִיי ןופ ןּבאגפוא יד -גרעּברע ביל .י 4

 ?ןעיניא ןקיטכיוו אזא ןרילוגערוצנַײא יידעק ,ןוט ןעמ ףראד עשזיסָאװ
 רָאילּביּב עשימעדאקא רעקינײװ סָאװ :ןלעטשטסעפ רימ ןפראד ץלא ראפ רעִירפ

 .ןפרָאװעצ קראטש וצ ןענַײז ןדנָאֿפ-רעכיּב עשידִיי יד .רעסעּב זיא ,ןּבָאה ןלעװ רימ ןקעט
 ןרירטנעצנָאק יז ןלָאז רימ זא ,םעד ןיא טייטשאּב ערעזדנוא עּבאגפוא עטסקיטכיו יד
 עשימעדאקא ריפ םּומיסקאמ ןּבָאה רימ ןפראד דנאּבראפ ןצנאג םעניא זא ,ךיז טכוד זדנוא
 / א ָאד זיא עיצאטנעמוגרא יד .סעדָא ןוא קסנימ ,וװעַיק ,עװקסָאמ ןיא :ןקעטָאילּביּב עשידִיי
 -טפאשנסיוו עשידִיי עטסנרע רימ ןּבָאה טעטש עטנָאמרעדנּבױא יד ןיא זיולּב : ערָאלק ץנאג
 ךעַײש ויא סָאװ .טעּברא עשירעשרָאפ עטרירטנעצנָאק א ןריפ סָאװ ,סעיצוטיטסניא עכעל
 -עציפעמ ,-שידוהאי "רעגראּברעטייּפ , עקילָאמא יד .עגאל רעדנא ןא רָאג ָאד זיא דארגנינעל וצ

 'םענופ 80--90706 ןוֿפ רעקיצניװ סינ זיא קעטְאְילּביּב רעטלא רעד ןיא ןעװ ןאד ,לכיּב עששידְיי סָאד עקאט ןָאנּבױא

 טריפעגּכרוד טָאה *עלָאקסאה-עציפעמ , יד סאשעּב .רעכיּב עשִיערּבעה ןוא עשיסור ןופ ןענאטשאּב דנָאּפ-רעכיּב ןצנאג

 -רָאפעגסױא 85 ןיא :ןטאטלוזער עניוזא ןעמוקאּג יז טָאה ןקעטָא;ילּביּב עשידִיי ןופ גנושרָאפסױא ןא רָאי 1912 ןיא

 -יּב 29.605 ,שיסור ןיא (15,390) רעכיּב 180.623 יז ןופ ,רעדנעּב 239.410 לקאכאסעּב ןעוועג ןענַײז ןקעטָאילּביּב עטש

 עשירַיי ראפ ךּוּבֹוָאאי עז) .שידִיי ןיא (121י4) רעכיּב 29,182 זיול ָּב ןוא שִיעוּבעה ןיא (12,60) רעכ

 .(14 .ז *רָאי 1914 ףא ןקעטָאיל-יּב

 ןקעטָאְילּביִּב עשירַיי 32 ןיא ןענַײז *עלָאקסאה-עציפעמ , רעקיּבלעזרעד ןופ גנושרָאפסױא רעדנא ןא טול

 ןוא (11036) 5:76370--עשִיערּבעה ,(19,170) 40.369--עשיסור יײז ןופ ,רעכיּב 51.038 ןימעגלא ןיא ןעװעג

 . פגפהטאהח. .קטקסהסאאס 6ע02801684 8 אסזאתסת. א 841766. זִצ6." ,םססנאאא : עז) (9,60)) 6 זיולּב עשידִיי

 .(חװקססמסזמסוואגג סמקס687 ףאי 10, 2

 ,8א61טס- :ךיוא עז דנאלסור ןסלא ןיא ןקעטָאְילּביּב עשידִיי טימ ןטלאהעג טָאה'ס קידעגָאלק יװ ,םעד ןגעװ

 זיא עמָאכלימ רעד סאשעּב 164װ06 2620 } ספקססמ  ם8ההשא 0. 11. 12" (,8661. 11000. 1080ס68", באֵנ 11, 1912)-

 ץינשזריק .א .עז) .רערעװש ךָאנ ןוָאװעג ןזעװ-קעטָאָילּביּב ןשירַי םענופ רנאטשוצ רעקיועיורט ךיוא יוזא רעד

 .(29 .מונ ,1915 .עגליוו *ךָאװ יד , ,"גירק ןּופ טַײצ ןיא ןקעטָאְילּביּב ערעזדנוא ,

 ראפ רעָ;רפ ןענַײז טעּבוא-קעטאְילּביִּב רעשידִי וע שיט ע װָא ס רעד ןופ ןעננוכירגרעד עלא יד רעּבָא

 ,סעמע .טוג יוזא טינ ,רעדיײל ,רימ ןטלאה ןקעָאָילּביּב עשימעדאקא יד טימ .ןקעטָאילּביּב-| ס א מ יד ךעַײש ץלא

 טניראּב ןּבָאה סָאװ ,ןקעטָאַילּביּב ערעסערג יד ךיז ןּבָאה םוטעמוא טאמיק .סקּוװ ןקידנטַײדאּב א רימ ןּבָאה ָאד ךיוא

 רעד טָאטשנא .טרעסערגראפ קראטש ,רעלטפאשנסיוו ןוא רעוט-רוטלוק םעד ךיוא רָאנ ,רענעייל-ןסאמ םעד רָאנ טינ

 טנזױט 14 -- 15 ַא עִֶיצּילָאװער רעד ווערע טגָאמוראפ טָאה סָאװ ,לשָאמעל ,וועיק ןיא קעטָאְילּביּב-"עּפָא,

 ּוװ ,סעדָא ןיא זיא עקיּבלעזסָאד .רעדנעּב טנזױט 50 טימ קעטָאילּביּב-יקסװעשטניװ יד ןאראפ טציא זיא ,רעכיּב

 ,עװקסָאמ ןיא ,קסנימ ןיא ךיוא יװ ,רעכיּב טנזיוט 30 ןופ דנָאפ א טימ קעטָאילּביּב א ןרָאװעג טריזינאגרָא זיא'ס

 -סיוא ײז ןפראר טציא סָאװ ,ןקעטָאְילּביּב עשידִיי ערעסערג ןופ סקּוװ רעקיזָאדרעד רעּבָא .לג .ד .א רארגנינעל ןיא

 -עגסיוא ועקראטש ךָאנ יד ןקידיופאג טינןפיומושעּב ןָאק ,סעיצקנופ עשימעדאקא ןליפ

 טעּבוא-טפאשנסיוו עשירִיי יד ךיז ןָאק ועכיּב טנזיױט 40--50 ןופ עזאּב א ףא ןשינעפרעדאּב ענעסקָאװ

 סָאװ ,ןקעטָאְילּביּב עשימעדאקא עניוזא ןפאש וצ קיטיינ זיא'ס .ןציטש טיג רוטלוק רעשירִיי ןופ ןטיּבעג ע לא רעּביא

 -עטיל ןטריטקעלּפמָאק לופ ןוא םענעּבילקעגוצ טיירּב ַא סעכָאּפאלָאכעל זיא ,ןקידנּפעשסיױא ןייק טינ ּביוא ,ןּבָאה ןלָאז

 -עּב ןעגנאגעג ָאזלא זיא ןקעטָאְילּביּב עכעלטפאשנסיוו עשידִיי יד ןיא ןדנָאפ-דעכיּב יד ןופ עיצארטנעצנָאק יד .דנָאפ-רוטאד

 עִיצארטנעצנָאק עקיזָאדיד .ןשינעפרעדאּב יד עּבאגעל רָאנ ,ןעמונעג ךיז ראפ ןוא ןיילא טינ ךאווש עִיצּוילָאװער רעד סַאש

 רעד רעּביא .ןקעטָאָילּביּב ע כע לט עע ןיא קיטַײצנײא ןעגנאגעג זיא יז סָאװ ,ראפרעד ןָא קינײװ ַײּברעד ךָאנ ךיז טעז

 ןפאשעג עַיצּוילָאװער רעד ןּופ טַײצ ןיא ךיז ןּבָאה .ר.ר.ס.פ ןצנאג ןרעּביא ןּבעל-רוטלוק ןשידִיי םענופ טַײקנפרָאװעצ

 -ליק רעײז ןרירטנעצנָאק סָאװ ,לשָאמעל ,ןסורסַײװ ןוא רעניארקוא יד אב .ןקעטָאילּביּב עשידַיי עסיורג ליפ ּוצ

 ךַײלגראפ א ןָא ןּבעגעג ןדנָאפ-רעכיּב יד ןופ גנוקינייראפ יד טָאה ,קילּבוּפער ןי א ןופ עירָאטירעט א ףא ןּבעל-רוט

 -ןארקוא א) עלאנָאַיצאנ עסיורג וװעִיק ןיא יא ,קסנימ ןיא יא ןרָאװעג ןפאשעג ןענַײז'ס : ןטאטלוזער ערעקידסעשָאמאמ

 רעד ץוּכא ,ףָאסעל טָאה ןדנָאפ-רעכיּב עשירַיי יד ןופ עיצארטנעצנָאק יד .ןקעטָאְילּביּב (עשיסורסַײװ א ןוא עשינ

 -א ג ר ָא ענעגנאגעגרעּביא עשורעיּב עסיורג ירד זױלּב טּפאכעגמורא טָאה יז .ןרָאסיכ ןייא ךָאנ ,רעריא טַײק:פרָאװעצ

 ,עירעפירעּפ עלעיצניװָארּפ יד ןרָאװעג ןגױצעגנַײרא קינײװ רעיײז זיא עִיצארטנעצנָאק רעד ןיא .ןדנָאפ עט ריזינ

 עסיורג עלא ןעװ ןאד .ךעלטעטש ןוא טעטש ענײלק יד ןופ סערציוא-רעכיּב ןוא ןקעטָאְילּביּב עטאווירּפ יד .ה .ד

 -געמ ןעװעג רָאנ זיא'ס סָאװ ,ץלא דנָאּפ רעיײז ןיא ןעַיצנַײרא ןעלטימ עלא טימ ןעזעג ןּבָאה דנאל ןופ ןקעטָאְילּביּב

 --..װ.א .א סעַיצקעלָאק עראווקיטנא ,ןעגנולמאז עטאווירּפ ,ןדנָאּפ עטריזיווקער ,ןקעטָאָילּביּב עכעלטפאשלעזעג-- ,ךעל

 העָירפ ןיוש יד ןופ ןדנָאפ ערעסערג יד טימ ךעלסילשסיוא טאמיק טצענערגאּב ךיז ןקעטָאִילּביּב עשירִיי יד ןּבָאה

 ןגָאינָא ײרעק .ןרעװ טכיראפ ןזומ ב אט ש ס א מ - גנולמאז םענופ ןועלעפ עלא יז .ןקעטָאילּביּג עקידנריטסיזקע

 רערעטײרּב א ןרעװ ןגָארטעגנַײרא ןדנָאפ-רעכיּב עשירִיי יד ןופ עיצארטנעצנָאק רעד ןיא זומ ענערָאלראפ סָאד

 .ממעט רערעקראטש א ןוא םענואפ
. 4 

- 



 2 ךוּבלמאו רעשיגָאלָאָילּביּב

 -סור ןשיראצ ןטלא ןרַאפ שיטסירעטקאראכ יוזא ןעװעג זיא סָאװ ,עלָאשמעמ "עקידעלָאקסאה
 ןטױר ןקיטנַײה םעניא ךיז טָאה ,טַײז רעטײװצ רעד ןֹופ .קיּבייא ףא ַײּבראפ זיא ,דנאל
 עשיטעװָא ס ןייק טעדליּבעגסױא טינ -- סעּביס עכעלדנעטשראפ ץנאג רעּביא -- דארגנינעל
 -עגלא רעד ןיא עילָאר רעסיורג ןַײז ףא טקוקעג טינ .ע;צוטיטסניא עכעלטפאשנסיוו עשידִיי
 ןייק ןרעװ טיּנ ,רעדיײל ,דארגנינעל רעשיראטֶעלָארּפ רעד ןעק ,עיצּוילָאװער-רוטלוק רעניימ
 ןֹופ ןעגנוגנידאּב יד ןיא .טפאשנסיוו רעשיטעװָאס רעשידִיי ראפ רעטנעצ רעראּבלטימוא
 -רע ענעי ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגרעּבירא ןערטנעצ-רֹוטלוק עשידִיי יד ןענַײז טכאמנטאר רעד

 .םירעיוּפ ןוא ןראטסוק ,רעטעּברא עשידִיי ןופ ןסאמ עטיירּב יִד ןפאש ןוא ןּבעל סע ּוװ ,רעט ?
 עשידִיי ,דנאּבראפ ןצנאג םעניא עטסכַײר יד רעשפע ,עסיורג רעייז טגָאמראפ דארגנינעל
 .-נסיו רעשידִיי רעזאושזרוּב רעד זיולּב טנידעג טציא זיּב ןּבָאה ייז .סערציוא-רעכיב
 -יטעװָאס רעד ןופ ןרעװ טצונעגסיוא קירעהעג יװ ןלָאז ןדנָאפ עקיזָאדיד יידעק .טפאש
 יד ןיא ןריפרעּבירא יז ןעמ ףראד ,טפאשנסיוו רעשידִיי רעשיראטעלָארּפ ןוא רעש
 -עג א ןיא .רוטלוק-ןסַאמ רעשידִיי רעד ןופ ןערטנעצ יד ןיא ,ןערטנעצ-רוטלוק עשידִיי עַײנ
 .עװקסָאמ וצ ךיוא ךעַײש סָאד זיא ,דנָאפטעלּביד םעד עייגענעּב סרעדנוזאּב ,סָאמ רעסיוו
 טצונעגסיוא ץלא ןופ רעסעּב ןענעק סָאװ ,ןעגנולמאז-רעכיּב עסיורג ךיז ןעניפעג ָאד ךיוא
 טַײקפראש רעצנאג רעד טימ ,םורא יֹוזא ,ףראד עמ .דנאלסורסַײװ ןוא עניארקּוא ןיא ןרעװ
 -טנא ,ןדנָאפ-רעכיּב עשידִיי עשימעדאקא יד ןלייטראפרעּביא ןגעוו עגארפ יד ןלעטשקעווא |
 ןיא טנאלּפעג ןוא טריפעג טרעװ סָאװ ,טעּברא רעכעלטּפאשנסיוו רעלאער רעד קידנכערּפש |

 וועגא זיא ןדנַאפ-רעכִיּב עשיסורסַײװ ןוא עשינלארקוא וצ עייגענעּב .ןקילּבוּפער ערעדנוזאּב יד
 .ר.ר.ס.ּוא ןּבעגעגרעּביא טָאה .ר.ר.פ.ס.ר .ןעמוקעגרָאפ זַײװלײט ןיוש גנולייטראפרעּביא אזא
 ןלעיצעּפס א ןּבָאה סָאװ --,עלאטנעמוקָאד ןוא עשירארעטיל -- ןדנָאּפ עסיוועג .ר.ר.ס.וװ ןֹוא
 .שינעטנעק-ןסורסַײװ ןוא-רעניארקוא ראפ טרעוו

 -רעכיּב יד ןופ גנולייטראפרעּביא רעשינאקילּבוּפערנשיװצ רעד ןיא רָאנ טינ רעּבָא
 .ןקעטָאילּביּב עשימעדאקא עשידִיי יד ןופ טעּברא-עיצארטנעצנָאק יד ןייטשאּב ףראד ןדנָאפ
 ןטסשיגרענע ןפא ףראד ,עיצארטנעצנָאק רעשינאקילּבופער נש י װצ רעד טימ קיטַײצניײא
 -נָאק עשינאקילּבוּפער-ךע לרעניא יד ךיוא ןרעװ טריפעגכרוד ןפיוא ןטסנדיישטנא ןוא
 עשיניײראפָארּפ יד ןיא ,טעטש ערענעלק יד ןיא ןקעטָאְילּביּב רעקילדנעצ ןיא .עיצארטנעצ
 -ּביּב עלעִיצעּפס יד ןיא ,ךעלּביטשנעיײל ,ןעייזומ עקיטרָא ,ןלוש ,ןּבולק יד ןיא ,ןקעטָאילּביּב
 עקידנטַײדאּב ץנאג ךיז ןעניפעג ןטלאטשנא עכעלטפאשנסיוו ןוא ןלושכיוה יד ןופ ןקעטָאיל -

 -ייק סָא װ ,(ןכארּפש ערעדנא ןיא ַײס ןוא שִיערּבעה ןוא שידִיי ןיא ַײס) ןדנַאפ-רעכיּב עשידִיי
 -ַאמ ןפיוא ןטסטיירּב ןפא ןעמ ףראד ןדנָאפ עלא עקיזָאדיד .סיוא טינ ײז טצונ רענ
 -נעצנָאק רעקיזָאדרעד ץוכא .ןקעטָאִילּביּב עשימעדאקא עשידִיי עלארטנעצ יד ןיא ןריזיליּב
 -קעוװא ךיוא ףראד ןדנָאפ-רעכיּב עשידִיי עשיכּולעמ ןוא עכעלטפאשלעזעג יד ןופ עַיצארט
 עטאווירּפ ןופ גנולמאזנַײא עקיליװַײרפ-ךעלטפאשלעזעג יד קירעהעג יװ ןרעװ טלעטשעג
 -טרעוו רעייז ןשטנעמ עטאווירּפ אֹּב ןעניפעג טפָא ןעמ ןָאק ךעלטעטש עניילק יד ןיא .ןדנָאפ
 רעדעי ראפ גנוריצ א ןַײז טנָאקעג ןטלָאװ סָאװ ,ןדנָאפ ענעצנאג עליּפא ןוא רעכיּב עלופ
 רָאילּביּב עטיירּב יד ָא-טָא ןריפוצכרוד יוזא יװ טארּפ םעד ןיא .קעטָאילּביּב רעשימעדאקא
 -ניא םענופ ליּפשַײּב א ןעמענ ועְגא טנעקעג ןעמ טלָאװ טעּברָא-עיצארטנעצנָאק עשיראקעט
 -נַײא רעד ךרוד ,ןפאשעג טַײצ רעצרוק א ראפ טָאּה סָאװ ,רוטלוק רעשידִיי ראפ טוטיטס
 טנזױט 45 ןופ קעטָאילּביּב עסיורג א ,ןדנָאפ-רעכיּב עטאווירּפ ןוא עשיכולעמ ןופ גנולמאז
 -ייא טָאה ןּבילקעגפיונוצ טָאה טּוטיטסניא רעד סָאװ ,ץלא טינ זא ,ךיז טייטשראפ .(:רעכיּב
 טרעוו ןּפאנק א ןּבָאה סָאװ ,ןדנָאפ ןוא רעכיּב ןאראפ ןענַײז סע .טרעוװ ןקיּבלעזמעד ןוא םענ
 לסיּב שּפיה א ןאראפ םעד טימ קיטַײצניײא רעּבָא ןענַײז סע .טעּברא-טפאשנסיוו רעד ראפ
 ראפ עליפא סָאװװ ,(ּפיטָאעלאּפ ןוא ןטַײקנטלעז קיניײװ טינ ייז ןשיווצ ןוא) רעכיּב עניוזא
 רעקיזָאדרעד .קראמ-רעכיּב ןפא ָאטינ ןיוש ןענַײז ייז לַײװ ,עצמינעּב טינ יז ןענַײז טלעג

 ."רוטלוק רעשידִיי ראפ טוטיטסניא םענופ וויכרא-עסערּפ ןוא קעטָאָילּביּב יד  לקיטרא רעזדנוא רעטַײװ עז (6 | 



 עיגָאלָאילּביּב רעשידִיי ןופ ןבאגפוא יד -גרעּברעּביל .י 4

 -עגסיורא ןּבױא םוצ עיצארטסּויליא עטסעּב יד ךיוא וועגא זיא טוטיטסניא םענופ ליּפשַײּב
 קראטש ןדנָאפ-רעכיּב עשידִיי יד ןופ עיצארטנעצנָאק רעד טימ ןּבָאה רימ זא ,קנאדעג ןטגָאז
 -עג א ןיא םאגאה ,גנּוױּב-קעטָאְילּביּב רעניימעגלא רעד טימ ךַײלגראפ ןיא טקיטעּפשראפ
 .ןטכיראפ ךָאנ ךאז יד ךיז טזָאל סָאמ רעסיוו

 ריי ר א רעד טימ ןוא ןדנָאפ יד ןופ גנולייטראפרעּביא רעד טימ ךַײלגאּב
 ױװ ,ןלאוק-גנוריטקעלּפמָאק ערעדנא ךיוא סָאמ רעלופ רעד ןיא ןרעװ טצונעגסיוא ןפראד
 ,ןקעטָאָילּביּב עשימעדאקַא עשידִיי עלא ןעמוקאּב םיא ןזומ'ס סָאװ ,ראילּפמעזקע-טכילפ רעד
 / "עב 4 זיא קיטכיוו סרעדנוזאּב) ףיוקנַײא רעד ,(דנאלסיוא טימ סרעדנוזאּב) שיוטסיוא רעד

 .וװ .א .א (ןעגנולמאז עראווקיטנא יד וצ עייגענ
 -נֹוהרָאי ןופ ןעשעמעּב ןפאשעג ךיז ןּבָאה ןקעטָאִילּביּב עשימעדאקא עשיעּפָאריײא יד

 עשירָאטסיה עלא רעּבירא טגַײטש גנּויוּב-רוטלוק רעשיטעװָאס רעד ןופ ּפמעט רעד .רעטרעד
 ןּבָאה עִיצוילָאװער-רעּבאיטקָא רעד ןופ רָאי קילדנעצ ןטשרע םענופ ךעשעמעּב .ןדרָאקער
 ןענַײז סע .טכאפַײרדראפ ןוא-ייווצראפ ןקעטָאילּביּב עשיטעווָאס עטסערג יד ןופ ןדנָאפ יד ךיז
 ןּבעל-רוטלוק עשידִיי סָאד .(: ןקעטָאילּביּב "ערענָאילימ, עַײנ טעטש עקינייא ןיא ןענאטשטנא

 ,ןטַײקכעלגעמ עלא טימ .ּפמעט-גנּויוּב ןקיטכעמ םעניימעגלא ןקיזָאדמעד ןופ ןײטשּפָא טינ רָאט
 עטריטקעלּפמָאק לופ .ה .ד ,עשימעדאקא סעמעעּב ןרעוו ןפאשעג ָאד ךיוא ןזומ סעכיוק עלא טימ
 ראפ רָאנ טינ דָאסעי ןטסעפ א ןפאש ןלָאז סָאװ ,ןקעטָאילּביּב ענעּבילקעגוצ קידװעגרָאז ןוא
 ' .(?לאלכיּב ןעיניּב-רוטלוק ןשידִיי ןשיטסילאיצָאס ןצנאג ןראפ רָאנ ,טפאשנסיוו רעשידִיי רעד

 -ביִּב עכעלטפאשנסיוו יד עִיצוילָאװער רעד ןופ ךעשעמעּב דנאל ןיא ןסקָאװעגסױא ןענַײז סע קראטש יװ (1

 .ןרעפיצ עקידנגלָאפ ןופ רימ ןעעז ןקעטָאיל
 1927 ןיא .רעדנעּב ןָאילימ 2 ןעװעג קעטָאילּביִּב רעכעלטנפ2 רעגווּברעטעּפ רעד ןיא זיא רָאי 1909/10 ןיא

 קעטָאְילּביִּב (עשינינעל עקיטציא יד) רעוועצנאימור רעװקסָאמ יד .רעכיּב ןָאילימ 412 טגָאמראפ ןיוש יז טָאה רָאי
 -אקא רעכעלטפאשנסיוו רעשירנאּבראפלא רעד ןופ קעטָאְילּביּב יד .רעדנעּב ןָאילימ 31/2 ןופ לָאצ יד טכיירגרעד דנָאפ רעד טָאה רָאי 1927 ןיא ןוא ןָאילימ 1,4 -- 1915 ןיא ,ןָאְיליִמ ןייא ןופ דנָאפ א טגָאמראפ רָאי 1909/10 ןיא טָאה

 רעכיּב ןָאילימ 3ו/2 ןופ טציא טייטשאּב ,ןָאילימ ןייא לקאכאסעּב עִיצּוילָאװער רעֹד ווערע טאהעג טָאה סָאװ ,עימעד

 -גסיו עטלא ןופ סקּוװ םעד ץוכא .(עימעדאקא רעד ןופ סעַיצוטיטסניא ערעדנוזאּב ןופ רעכיּב ןָאילימ :/2 א רעסיוא)
 טריזינאגּרָא ,לשָאמעל ,עװקסָאמ ןיא זיא ױזַא ,ןקעטָאָילּביּב עַײנ יר א ןענאטשטנא ןענַײז ןקעטָאְילּביּב עכעלטפאש
 -טנזױט 140 רעכעה) טוטיטסניא-ןינעל ןופ ,(רעדנעּב ןָאילימ 1 אֹּב) עימעדאקאמָאק רעד ןופ קעטָאְילּביּב יד ןרָאװעג

 . 8. אהמאואהה ; .ן!הווצ המָציצװווס 686נ0דסאא ה0 זז .0626 ץספסהוממ" , ,קמסוצה נעסנוסעסא8ק* : עז) (.וו .א .א

 ןופ קעטָאָילּביּב עסיורג יד טערליּבעגסױא ךיז טָאה וװעִיק ןיא .(1927, ןא; 10 ; ,80:1084 002. 90ח.7 ,,131401110 0 ז

 -טע עטשרע יד ןעמוקאּב טָאה יז ןעװ ,רָאי 1918 ןיא טשרע ןרָאװעג טעדנירגעג זיא קעטָאילּביּב יד .ררָאקע--טלעװ א שעמאמ ןגָאלשעג סקּוװ םענופ פמעט םעד טױל טָאה סָאװ ,עימעדאקא רעכעלטפאשנסיוו רעשיניארקּולא רעד
 ןיא ,טנזיוט 200--1920 ןיא ,רעכיּב סנזיוט 350 ןעמוקאּב קעצָאָילּביּב יד טָאה רָאי 1919 ןיא ,רעכיּב טדעדנוה עכעל

 יד טָאה םעדצוכא .טנזױט 250 רעּביא -- 1923 ןיא ,טנוױט 100 רעּביא -- 1922 ןיא ,טנזױט 150 רעּביא -- 21
 גנאל טינרָאג .רעכיּב טנזיוט 100 רעכעה ןרָאי עקיזָאריד ראפ טלמאזעגפיונוצ קעטָאילּביּב רעד ןופ עִיליפ רעציניוו

 ןקילָאמא) גנודליּבסקלָאפ ראפ טוטיטסניא רעוועיק םענופ רעכיּב טנזיוט 500 עַײנ ןעמוקאּב סעטָא;לּביּב עשימעדאקא יד טָאה
 ןָאיליִמ 2 זיּב (װעיק ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ רעכיּב) דנָאפ-טנורג ריא םעד קנאדא טריפרעד טָאה ןוא (טעטיסרעווינוא
 -יִּב ןיא ןייגרעּבירא ןסולשאּב ענעמונעגנָא יד טיול ןפראד סָאװ ,ןדנָאפ ענעי ןגעו טינ ןיוש ןדער רימ .רעדנעּב
 0. תםססזסקאמא. .םססאהקסתהא 01/:606ס88 צאץ81אא" :עז)--(רימָאטישז ןופ רעכיּב טנזיט 0 ,לשָאמעל) קעטָאְילּב

 .6:316:10ת1י:1 131071", 1929 26 4: 8. 0. 8
: 

 םעד ןּבָאה פַאװ ,ןקעטָאָילּביּב עשיטעווָאס עכעלטפאשלעזעג יד ןיא זא ,ןענעכייצראפ וצ ךיוא טנאסערעטניא זיא'ס

 זיא יוזא .רעּכיּב עכעלטפאשנסיוו ןופ דנָאפ רעד עקפאד ןסקָאװעגסױא סרעדנוזאּב זיא ,םעליוא ןטיירּב א ןענידאּב וצ קעווצ

 -אטשאּב עֶוצּוילָאװער רעד זיִּב ןקעסָאָילּביּב עכעלטפַאשלעזעג עלא ןופ דנָאּפ רעגיימעגלא רעד ,לשָאמעל ,דארגנינעל ןיא
 .ַײּברעד ,רעּכיּב 447.055 זיּב ןעגנאגרעד רנָאפ רעקיזָאדרעד זיא עַיצײילָאװער רעד ךָאנ ןוא רעכיּב 57,762 ןופ ןעג

 : ..לָאמ 6 ןיא--רעקירעּביא רער ןעװ ןאד ,לָאמ 10 ןיא טרעסערגראפ דנָאפ םעניפ לייט רעכעלטפאשנסיוו רעד ךיז סָאה

 (8. 888: ,:1סװזיקמסא6 680 עס'?סאט וע 1110/:2660:11:16 061:46 עז" , ,,16 280141:11 0116211:0י:688מ", . 7 :עז)

 .טסיײוו ןוא טסּוװעג קידנעטש טָאה ץנעגילעטניא עקירסודאהעיאה-סאמכָאכ ריא ןוא וועגא עיזאושזרוּב עשירִיי יד 6

 ןעיגָאלָאעריא םעניא רעװעג ןקראטש א סלא ,ןזעװ-קעטָאָ;לּביּב ןשימעדאקא םעד ןצעש וצ יוזא יװ טציא ךיוא

 *ןלושכיוה , עשיגָאלָאעט יד אּב ןוא -לעָארטַיי-סאמכָאכ. ראפ ןראנימעס עלאקירעלק ענעדישראפ אּב .ףמאקנסאלק
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 45 ךוּבלמאו רעשיגָאלָא;לּביּב -
 יי ל;.--------

 -עסערּפ עשידִיי יד ךיוא ןּבָאה ,ןקעטָא;לּביּב עשימעדאקא יד יװ ,גנוטַײדאּב עכעלנע ןא
 -עג טינ טעּברא רעכעלטפאשנסיוו רעשידִיי רעד ןופ קיטקארּפ יד טָאה רעהא זיּב .ןוויּכרא
 א ןיא ןעמ געלפ עקידָאירעּפ לאלכיּב ןוא עסערּפ .ןוויכרא-עסערּפ עלעִיצעּפס ןגעוו טסּוװ
 טכעלש יװ ,טסּוװאּב רעּבָא זיא'ס .ןקעטָא;לּביּב יד ןיא זיױלּב ןטיה ןוא ןּבַײלק סָאמ רעסיוועג
 ערעסערג יד ןיא .עליפא ןעגנולײטּפָאעסערּפ יד טלעטשעגקעװא ןעװעג ןענַײז סע
 יד ןדנעװ ןקעטָא;ילּביּב יד ןגעלפ ערעייז ןעגנולײטּפָא-עסערּפ יד ףא .ןקעטָאִילּביּב עשידִיי

 ךָאנ טָאה ,לשָאמעל ,יוזא ,ןקעטָאְילּביּב עטריכקעלּפמָאק ךַײו ןוא עטנדרָאעגנַײא טוג רעײז ןאראפ םוטעמוא ןענַײז

 רעכעה טגָאמראפ 261 '1601081081 86/םזִצ) קרָאי-וינ ןיא ראנימעס רעשיגָאלָאעט רעשידִיי רעד רָאי 1925 ןיא

 -צוכא ;סּודאהעיאה-סאמכָאכ ןופ ןגארפ יד עטעמריוועג לעַיצעּפס ,(טנזיוט 90 אּב רע טָאה טציא) רעכיּב טנזיוט 0

 עטסערג יד טינ ריש סָאד זיא ,טינ סעָאט ןייק ןּבָאה רימ ּבױא) .ןטּפיוקסונאמ 6:000 ראנימעס רעד טציזאּב םעד
 ןיא -עקִיארּבעה עריא ןופ לָאצ רעד טיול רעּבירא טגַײטש יז לַײװ ,טלעװ רעצנאג רעד ףא גנולמאז-רעּכיּב עשירַיי

 שזדעלָאק רעשַיערּבעה רעטאניצניצ רעד .("קעטָאילּביּב-לאנָאיצאנ רעמִיאלָאשורעי יד עליפא רעכיּב-עקַיאדוי

 טנזיוט 60 ןופ קעטָאילּביּב עשירַיי א טאהעג רָאי 1925 ןּבלעזמעד ןיא טָאה (םתסטזסוא 0ת108 0011686 ֹומ 01מ01מ086)

 -רעכיּב א טציזאּב רָאי 1926 ןיא טָאה ,8068902016 ?ט/ 1719864808810 468 ?0646מ/טזמֿפ* ! רענילרעּב יד .רעדנעּב

 קעטָאָילּביּב-עדניימעג עשירִיי עסיורג א ןאראפ ןילרעּב ןיא זיא םעדצוכא) .רעדנעּב טנזיוט 40 רעכעה ןופ דנָאּפ

 טָאה ,2661500-1006010018006 1:6008881814* רעניװ רעד .(ןקעטָאילּביּב ערעדנא יײר א ןוא רעדנעּב טנזיױט 50 טיפ

 .(רעדנעּב טנזיוט 30 עריא טימ קעטָאילּביּב-עדניײמעג רעכַײר רעד ץוכא) רעדנעּב טנזיוט 40 ןופ קעטָאילּביּב א ךיוא

 רעד ,רעכיּב טנזױט 35 רָאי 1926 ןיא טגָאמראפ טָאה (266נפװ 001686) *שזרעלָאק רעשידַיי, רענָאדנָאל רער

 רעד ,טנזיוט 25 -- עלסערּב ןיא ראנימעס רעשיגָאלָאעט-שירִיי רעד ,טנזיוש 30 -- ראנימעס-רעניּבאר רעטשעּפאדוּב

 -רעטסמא רעד ,טנזיוט 22 - עצסא 66 רעפלעדאליפ רעד ,טנזיוט 25 ךיוא -- ,,,118מ06 18:86116* רעשזיראּפ

 עקידנטַײדאּב רעייז .( ,206186068 1:64140מ* עז) .טנזיוט 20 --- ראנימעס רעשיגָאלָאעט רעשידִיי-שיזעגוכרָאּפ רעמאד

 רימ) .עקירעמא ןוא עּפָארײא ןופ טעטשטּפױה יד ןיא רעקירעד ,כעגָאגאניס עקינײא ךיוא ןגָאמראפ ןקעטָאָילּביּב

 שּפיה א ןאראפ זיא טעטשטּפיױה עקיזָאדיד ןפ ןקעטָאילּביּב ענימעגלא יד ןיא ךיוא זא ,םעד ןגעװ טינ ןיוש ןדער

 .(ןטּפירקסונאמ ךיוא יװ ,רעכיּב-עקִיאדוי ןּוא עשִיערּבעה לסיּב

 קעטָאַילּביּב עקיזָאדיד .קעטָאִילּביּב רעמִיאלָאשויעי רעד ןופ סקּוװ םעד ןענעכייצאּב וצ ךיוא ַײדעק ָאד זיא'ס

 ריא ןיא גלָאפרעד רעדנוזאּב ןיק יז טָאה רָאי 1919 זיּב .רָאי 1895 ןיא ךָאנ ,טסּוװאּב יװ ,ןרָאװעג טעדנירגעג זיא

 -ָאיצאנ עשידִיי יד .) קעטָאָילּביּב עשיטסינָאיצ עלארטנעצ יד ןרָאװעג זיא יז יװ ,םעד ךָאנ זיולּב .טאהעג טינ טעּברא-למאז

 32קעטָאָילּביּב יר טגָאמראפ רָאי 1920 ןיא .ןסקאוו קראטש רעייז ןּבױהעגנָא יז טָאה ("קעטָאֵילּביּב-טעטיסרעוװינוא ןוא עלאנ

 100 זיּב דנָאפ ריא ןיוש טכירגרעד 1925 ןיא .(עקִיאדוי 4.800 ןוא עקיארּבעה טנזיוט 13 יז ןופ) רעדנעּב טנזיוט :

 31 ןיוש ןופרעד) טנזיוט 150 זיּב -- 1927 ןיא ןוא (עקִיארּוי טנזיוט 12 ןוא עקִיארּבעה טנייוט 25) רעכיּב טנזיוט

 טל יז טגָאמרַאפ טציא .רעדנעּב טנזױט 200 אֹּב טאהעג קעטְאילּביּב יד טָאה 1928 ּבײהנָא .(עקיַארּבעה טנזיױט

 רעכעלטינשכרוד רעד .(,0848:* 26 8; פפןװא 1999 עז) רעדנעּב טנזױט 250 סענגאמ ןופ גנוליטימ רעד

 :קעטָאָילּביּב רעד ןגעװ עז) .עדדנעּב טנזױט 25 זיִּב ןעגנַאגרעד זיא ןרָאי עטצעל יד ראפ סולפוצ רעכעלרעי

 רא. 601808816 ,016 ,ןט6נ506 ןוא "רפס תירקע ,טײּפרת "םילשורי -- םילשוריּב תירּבעה הטיסרּבינואה.

 1א81400810121101864 גמ 90ע05816:", ,2681:8101806 {טז תםנט1ס01סעפיאספ6ם*, 1996, 11646 11. םסזשזמגתת/ ,6

 ןטט19סג תא861טמ81-ת31ע1101 68 = , 1,06וא6. ,,סי .גוט1טמוג 861 26ש581610-13101101068 1מ ,50ת0100-144689* 136. 1ז 1997)

 -ראפ קראטש זיא רָאי 1920 ןופ ןּבױהעגנָא סָאװ ,טימרעד ךיז טרעלקרעד קעטָאילּביּב רעד ןופ סקּוװ רעקיזָאדרעד

 ןשיװצ עַינאּפמאק-למאז עסיורג א טריפעגכרוד קעטָאילּביּב יד טָאה םערצוכא .טעשזרויּב ריא ןרָאװעג טרעסערג

 | .טלעװװ רעצנאג רעד ןופ עיזאושזרוּב רעשידִיי רעד

 טייטשראפ ,ןענַײז ןראנימעס עקידשיריוקיילק יד ןופ ןקעטָאַילּביּב יד ךיוא יװ ,קעטָאְילּביּב רעמִיאלָאשורעי יד

 ּבױא ,טרָא ןסיורג א רעײז .דנאּבראפנטאר םענופ ןקעטָאִילּביּב עשידִיי יד יו ,דנָאפ-רעכיּב רעיז טױל ערעדּנא ,ךיז

 ףא סודאהעיאה-סאמכָאכ ןגעוו רוטארעטיל-סעמייש יד ןקעטָאָילּביּב עקיזָאדיד ןיא טמענּואפ ,ןקידנגעװרעּביא םעד טינ

 עשירדִיי עלופטרעוו ןייק .רוטארעטיל עניימעגלא עסיוועג א ןאראפ זיא םעדצוכא .ןְכאוּפש ערעדנא ןוא ׁשַיערּבעה

 רעד ןיא ןעװעג רעכיּב טנזױט 120 ףא זיא ,לשָאמעל ,רָאי 1926 ןיִא .טינ יז ןגָאמואפ (שידִיי ןיא רעכיּב) ןדנָאפ

 רימ סײעּב רעּבָא ,(קלאשטָאג .װ סיױא ךיז טקירד סע יװ) *ןטפירש-ןָאגראשז , 3.500 זױלּב קעטָאָילּביּב-לאנָאיצאנ

 -רעש ןעװעג טלָאװ ,ןזעװ-קעטָאָילּביּב ןשידַיי ןשימעדאקא ןופ טיּבעג ןפא טעּברא רעסיורג רעד וצ טציא וצ ןטערט

 רעד ןופ ףמאק ןשיגָאלָאעדיא םעניא ןליֿפש סע סָאװ ,עילָאר-ספליה עסיורג יד טצאשרער טינ ןטלָאװ רימ ןעװ ,ךעל

 עכעלטפאשנסיו עשידַי עכעלרעגרויּבנײל ק יד ןיא .ןקעטָאָילּביּב עשימעדאקא עריא עיזאושזרוּב רעשידִיי

 -גיא ןכעלטפאשנסיוו רענליוו םעד ךיז טָאה ,סלאפנלא .רעגרע ליפ ןעיניא-קעטָאילּביּב ןטימ סע טלאה סעַיצוטיטסניא

 רָאי 5 עלא ראפ --- ןּבעגעגנַײא ,"לעָארסַיי-סאמכָאכ, ןשיטסישידִיי ןופ רעטנעצ *ןכעלטלעוולא , ןקיזָארמעד ,טוטיטס

 ןפאש ּוצ -- "סעיצאזינאגרָא-גַײװצ עשידנעלסיוא 17. ענַײז ןופ עיצקא-ספליה רעצנאג רעד אּב ןוא ץנעטסיזקע ןַײז ןופ

 ,ערענעלק א לָאמ ַײריז ןיִא ,ָאזלא ,(832 .ז ,1929 ,42 .מונ *רעטעלּב .טיל ,עז) רעדנעּב טנזיוט 15 ןופ זיולּב קעטָאָילּביּב א

 .רוטלוק רעשירַיי ראפ (טוטיטסניא) ערדעטאק יד ןפאשעג רָאי | יי א ראפ טָאה סע סָאװ ,קעטָאָילּביּב יד יו ,דנָאפ ריא טיול



 .זא ,דנאטשוצ אזא טציא רימ ןּבָאה ןופרעד טאטלוזער סלא ןוא .טַײקמאזקרעמפוא עטסנעלק
 / רעדָא גנוטַײצ רעשידִיי ּרערעטלע ןא ןופ טקעלּפמָאק םענעי רעדָא םעד ןעמוקאּב וצ יידעק
 = רעד טימ יװ רעסעּב טינ .טעטש ענעדישראפ ןיא קיטַײצניײא ןדנעוו ּוצ סיוא ךיז טמוק לאנרושז

 ,עסערּפ רענרעדָאמ רעד טימ עגאל יד ךיוא ךעלטנגייא זיא עסערּפ רעשידִיי רערעטלע

 ןיא זא ,לשָאמעל ,ןגָאז ּוצ גונעג זיא'ס .1917--1923 דָאירעּפ ןראפ סרעדנּוזאּב
 ,"ןָאפ רעשיטסינומָאק, רעד ןופ טקעלּפמָאק א ןעניפעג וצ ךעלגעמּוא יװ טאמיק זיִַא .וועַיק

 רעַײז וועגא זיא סַָאװ ןוא עפוג װעַיק ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,גנוטַײצ רעד ןופ ,ה .ד
 עשידִיי יד ןשיװצ גנוגעוואב רעשיטסינומָאק רעד ןופ עטכישעג רעד ראפ לאווק רעקיטכיוו א

 .(:עניארקוא ןיא רעטעּברא
 - ךיוא סעיצקאדער גנֹוטַײצ יד ןופ ןוויכרא יד ןיא זיא ,טסּוװאּב זדנוא זיא סע לפיוו ףא

 ישא עלופ יד עפוג ןוויכרא-עיצקאדַאר יד ןיא ןלעפ ןטלעז טינ .ערושעק ץלא טינ
 .(5 ןּבאגסיוא ענעגייא ערעייז ןופ

 -סיא עניילק א װעגא טזַײװאּב ןדנָאפ-עסערּפ ערעזדנוא טימ ןטלאה רימ לָאמש יו
 -ָאָילּביּבדזַײרק יד ןיא טריפעגכרוד טָאה רוטלוק רעׂשידִיי ראפ ערדעטאק יד סָאװ ,גנושרָאפ
 ,טלעטשעגטסעפ ערדעטאק יד טָאה ,עטעקנא עלעִיצעּפס א קידנקישעצ .עניארקוא ןופ ןקעט
 ,טרעפטנעעג ןּבָאה סָאװ ,ענעי ןופ סלאפנלא ,ןקעטָאָילּביּברזַײרק יד ןופ רענייא ןייק ןיא זא
 םעד ןופ) ןעגנוטַײצ ןּופ רָאנ טינ גנולמאז עקידנטַײדאּב רעקינייוו רעדָא רֶעמ ןייק ָאטינ זיא
 .ןלאנרושז עשידִיי ןופ עליפא רָאנ ,(ןדער ּוצ סָאװ ָאטינ לאלכיּב זיא

 -גנוטַײצ ןוא ןדנָאֿפ-עסערּפ עשירִיי יד ןופ דנאטשוצ םעד ָא-טָא טכא ןיא קידנעמענ
 יויכרא-עסערּפ ןשידִיי ןלארטנעצ א ןריזינאגרָא וצ ןסָאלשאּב ערדעטאק יד טָאה ,ןוויכרא
 -יטסניא עכעלטפאשנסיו עשידִיי יד ןופ ָארויב-לארטנעצ םענופ םונעלּפ רעטשרע רעד
 ןוא ערדעטאק רעד ןופ סולשאּב ןקיָאדמעד טקיטעטשאּב טָאה .ר .ר .ס .פ ןיא סעִיצוט
 רעשידנאּבראפלא ןא .ראפ וויכרא-עסערּפ ריא טנעקרענא -- טנאמרעד ןּבױא יו -- טָאה
 .עלצוטיטסניא

 ןַײז טלקיװטנא פמעט ןטסלענש ןטימ טָאה וויכרא-עסערפ רעשידִיי רעלארטנעצ רעד
 עשידָאירעּפ לָאצ יד טריפרעד וויכרא רעד טָאה טַײצ רעצרוק א ןופ ךעשעמעּב .טעּברֹא
 עסיורג רעייז םִיא ראפ ךָאנ ןעייטש סע רעּבָא .ןעמענ 250 ןיּב ,טמוקאּב רע סָאװ ,סעּבאגטיוא
 . יד סָאװ ,םעדצוכא לַײװ ,ןפאש ךָאנ וויכרא םעד ןעמ ףראד סָאמ רעסיוועג א ןיא .ןּבאגפוא
 רעטלא רעד ןופ דנָאפ רעד זיא ,עסערפ עשידיי עצנאג יד סיוא טינ ןפעש ןעמענ 0
 -אקא יד ןיא יװ .ןיילק רעייז עלַײװרעד ,וויכרא םעניא ךיז טניפעג סָאװ ,עסערּפ רעשידִיי
 .טעּברא-גנוריטקעלּפמָאק עסיורג א ןרעוװ טריפעגכרוד ָאד ךיוא ףראד ,ןקעטָאילּביּב עשימעד
 -סיוא עשידָאירעּפ עטסקיטכיוו יד ןרעװ טרירטנעצנָאק ןלעװ וויכרא םעניא ןעוו ,ןאד רָאנ
 ןַײז וצ ףראדאּב סע יװ ןענעק רע טעװ ,עקילָאמא יד ַײס ןוא עקיטציא יד ַײס ,סעּבאג
 .עיצוטיטסניא רעלארטנעצ א ןופ סעיצקנופ םיא ףא עטגיילעגפורא יד ןליפסיוא

 ןוא ןקעטָאָילּביּב עשימעדאקא יד עייגענעּב ןענַײז עגארפ-גנוריטקעלּפמָאק רעד רעסיוא
 זיא ייז ןופ עטסקיטכיװ יד .ךיוא ןגארפ-ריזינאגרָא ערעדנא ךָאנ ןאראפ וויכרא-עסערּפ םעד
 -יִלַּביִּב עשימעדאקא עלא ןיא .עגארפ-ןגָאלאטאק עטנָאמרעדנּבױא ןיוש יד קעּפָאס םוש ןָא
 א ןוא דנָאפ םענענאראפ םָענופ גָאלאטאק רעטסעפ א ךעלדנע ןרעװ ןפאשעג ףראד ןקעטָא

 טיב זיא ,קעטָאָילּביּב-יקסוװעשטניװ רעד ןיא ָאד זיא סָאװ ,גנוטַײצ רעד ןופ טקעלּפמָאק רעקיצנייא רעד (}

 .רעלופ ןייק

 ןיא עיסוקסיד עצנאג א רָאי 1928 ינוי- ַײמ ןיא ןעגנאגעג זיא ןוװיכרא-גנוטַײצ יד ןגעװ עגארפ רעד םורא (2

 -ַײצ עטיהעגּפָא יד וצ עײגענעּב טקנוּפדנאטש ןשיטסימיטּפָא רעמ א ןטָארטראפ טָאה ץינשזריק 'כ רעד ."סעמע;

 טעשָאּפ ףואד עמ ,ןשרָאפסיױא ךָאנןעמ ףראד עגארפ יד .ןשיטסימיסעּפ רעמ א -- יקסרּוגא 'כ רעד ןּוא ןדנָאפ-גנוט

 ענעי ןופ ךאמס ןפא ,רעּבָא עלַײװרעד .ןקעטָאילּביּב ערעזדנוא ןופ ראטנעווניא-גנוטַײצ ןטקיניראפ א ןלעטשפיונוצ
* 

 '9 רעד .יװ ,יקסרוגא 'כ רעד טכ7רעג זיא רעכיג זא ,ןגָאז ןעמ ןָאק אראפ ןיו ש ןענַײז סָאװ ,סעֶידעי
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 -עג ןלעװ טימרעד רָאנ ,ןטפירשטַײצ ןוא רעכיּב עקידנעמוקנָא-ַײנ יד ןופ גָאלאטאק-סולפוצ
 עשיערּבעה ,עשידִיי עלא ןופ גָאלאטאק ןטקיניײראפ םענעי ראפ סעכָאנאהרָאפ יד ןרעװ ןפאש
 --טגָאזעג יו --זיא םיא ןלעטשנעמאזוצ סָאװ ,דנאל ןצנאג םענופ ןדנָאפ עשיטסיאדוי ןוא
 עיצקעס רעשיגָאלָאילּביּב רעקיטפניק רעד ןופ ןּבאגפוא עטסלאטנעמונָאמ יד ןופ ענײא
 .רוטלוק רעשידִיי ראפ טוטיטסניא םאּב

 א ןיא ןעגנעהּפָא טעװ טעּברא ןוא עיצאזינאגרָא ריא ןופ סָאװ ,עיצוטיטסניא עטירד יד
 -לוק רעשידִיי ןופ ןעמעלּבָאקּפ יד רעּביא טַײקיטעט עשירעשרָאפ עצנאג יד סָאמ רעסיורג
 -ארגָאילּביּב עשידִיי עשידנאּבראפלא יד זיא -- טארפיּב ךוּב ןשידִיי ןרעּביא ןוא לָאלכיּב רֹוט
 ןט-ו םענופ סולשאּב ןטול ןרָאװעג טריזינאגרָא זיא עלארטנעצ עקיזָאדיד .עלארטנעצ עשיפ
 יד .רוטלוק רעשידִיי ראפ ערדעטאק רעד אֹּב רָאפנעמאזוצ-רוטלוק ןשידיי ןשידנאּבראפלא
 -נוגנידאּב עלעירעטאמ ערעווש רעיײז ןיא ןענופעג טציא זיּב רעּבָא ךיז סָאה עלארטנעצ

 א רעייז עלַײװרעד ,סעמע ,טאטש ןלעִיצעּפס א ןעמוקאּב יז טָאה רָאי םעד ןופ טשרע .ןעג
 -עג יד .ריא ראפ ןעייטש סָאװ ,ןּבאגפוא עסיורג-קידלאווג יד עּבאגעל סרעדנוזאּב ,םעניילק -

 ןוא טאטש ןלאנָאטרעּפ ריא ןופ גנורעטיירּבראפ יד ,עלארטנעצ רעד ןופ גנונאטשסיוא עקירעה
 -װיטקורטסנָאק עכעלטנדרָא יד ןענַײז סָאד--עקעטַאטראק רעלאטנעמאדנופ א ןופ גנולמאזנָא יד
 א .ץזײל טַײצ רעטסטנעָאנ רעד ןיא ףראד עלארטנעצ יד סָאװ ,ןגארפ עלענַאלצאזינאגרָא
 ןעגנויצאּב עריא ןופ גנורילוגערנַײא יד ךיוא זיא עלארטנעצ רעד ראפ עּבאגפוא עקיטכיוו
 ,.ר .ר .פ .ס ,ר ןוא ,ר .ר .ס .וװ ,.ר .ר .ט .ּוא ןופ ןטלאטשנא עשיפארגַאִילּביּב עניימעגלא יד טימ
 יידעק .סעִיסימָאק עשיפארנַאילּביּב עשימעדאקא עלעיצ;פָא ןוא ןרעמאק-רעכיּב יד טימ .ה .ד
 עטנאמרעד יד ןופ ןוא עלארטנעצ רעד ןופ טעּברא רעד ןיא ףראד ,םזילעלאראּפ א ןדַײמּוצסיױא
 / ןופ טיּבעג ןפא סרעדּנוזאּב ,גנולייטראפ-טעּברא עגנערטש א ןרעװ טלעטשעגנַײא ןטלאטשנא !

 טלעטשעגנַײא ףראד גנולייטראפ עלענַאלצקנופ עקיּבלעזיד .עיפארגָאילּביּב רעקידנרירטסיגער
 רָאילּבּב עשידִיי ענעדיישראפ יד ןוא עלארטנעצ רעד ןופ טעּברא רעד ןיא ךיוא ןרעװ
 רעד ראפ גנוטַײדאּב ,רעדוו = א טָאה עכלעוו טימ טקאטנָאק רעד ,סע;סימָאק עשיפארג
 .עִיּפארגָאָילּביּב רעלאער

 זיא עלארטנעצ רעשיפארגָא;לּביּב רעד ןוא וויכרא-עסערּפ םעד ,קעטָאילּביב רעד ץוכא
 עכעלטפאשנסיוו-ספליה עסיורג א עַיגָאלָאילּביּב ראפ טָאה סָאװ ,עיצוטיטסניא א ךָאנ ןאראפ
 -יזומ ,סע ןפור ןשטַײד יד יװ רעדָא ,ײזּומ-רעכיּב רעד זיא סָאד - גנוטַײדאּב
 רימ ןּבָאה לָאמ ןטשרע םוצ .ייזומ-רעכיּב ןשידִיי ןייק טינ ןגָאמראפ רימ .קעטָאילּבי ּב
 רימ ,(1 "ייזומ-עלעדנעמ םענופ םארגָארּפ רעד וצ, לקיטרא רעזדנוא ןיא טדערעג םעד ןגעוו
 רעשידִיי ןופ גנולײטּפָא ןא ייומ ןיא ןפאש וצ טַײקיטײנ רעד ףא ןויװעגנָא ןאד ןּבָאה
 -ראפ זיא'ס ,ןרָאװעג טכעלקריווראפ טינ ךָאנ טציא זיּב סָאד זיא רעדייל .עיצקודָארּפ-קוהד
 -קנופ עשירערעלקפוא ןוא עשירַאטאזיראילּוּפָאּפ ןיולּב טָאה ייזומ א זא ,גנוניימ א טיירּפש
 עסיורג א רעייז ןסעמערעדניא טָאה ייזומ א לַײװ ,עשלאפ א רעּבָא זיא גנוניימ עקיזָאדיד .סעַײצ
 טלעטש רוטלוק רעשידיי ראפ טוטיטסניא רעד .ךיוא גנוטַײדאּב -עכעלטפאשנסיוו - סֿפליה
 ןקידנעטש א םיא אּב ןפאש ןגעװ עגארפ יד ןענאגרָא עקידנכערּפשטנא יד ראפ קעווא טציא
 ףראד (םרָאפ רעדנא רעדָא רעד ןיא) עיצוטיטסניא עכעלנע ןא זא ,ןטלאה רַימ .ייזומ-רעּכיּב
 .קסנימ ןיא ךיוא ןרעװ ןפאשעג

 -סקלָאפ רעד ראפ ןיולּב טינ עקאט רעדיו ןוא ,ייזומ רעד .יװ ,טרעװ ןרענעלק ןייק טינ
 -סיוא עשידַאירעּפ ןּבָאה ,טפאשנסיוו רעד ראפ ךיוא רָאנ ,רעלקפוטילָאֿפ ןראפ ןוא גנודליּב
 ,רעכיּב עשידִיי ןופ גנורינָאּפסקע יד .עיצקודָארּפ-קורד רעשידִיי רעד ןופ ןעגנולעטש
 ןריפוצרעטנוא טַײקכעלגעמ עטסעּב יד ןּבעג טעװ .וו .זא .א רוטארעטילאעיצנאלָאװ ,ןעגנוטַײצ

 .2 .מוג "רוטלוק רעשירַיי ראפ ערדעטאק רעד ןופ ןעטעלּויּכ- םָנד עז (1
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 - ןקעלפטנא ןטסטעליוּבמא טעװ ןוא טסנוקכוּב רעשידִיי ןופ ןעגנוכיירגרעד יד ןופ לקאכאס א
 -ידיי רעד ןופ גנולעטשסיוא רעד ךָאנ .עִיצקודָארּפ-קורד רעשידִיי רעד ןופ סעִיצנעד נעט יד
 יד טריזינאגוָא װעיק ןיא טָאה'ס סָאװ ,:917--1921 ןרָאי יד ראפ עיצקודָארּפ-קורד רעש
 -יטסינומָאק רעשידִיי רעד ןופ גנולעטשסיוא רעד ךָאנ ןוא ,רוטלוק רעשידִיי ראפ ערדעטאק
 טריזינאגרָא טָאה סע סָאװ ,עװקסָאמ ןיא ןעגנוטַײצ-טנאוו עשידִיי יד ןופ ןוא עסערּפ רעש
 ןופ גנולעטשסיוא עשידנאּבראפלא ןא ןריזינאגרָא וצ ייר יד ןעמוקעג זיא ,"סעמע, רעד
 .קיפארג רעשידִיי

 -ּביּב עשימעדאקא יד טימ ,טוטיטסניא רעוועִיק םאֹּב עיצקעס רעשיגָאלָאילּביּב רעד טימ
 -עטשסיוא-קורד ןוא ןעיײזּומ-רעכיּב ,עלארטנעצ רעשיפארגָאילּביּב ,ןוויכרא-עסערּפ ,ןקעטָאַיל
 טקעיּבָא םעד ןעַײש ןענַײז סָאװ ,ןגארפ-ריזינאגרָא עלא טּפעשעגסיױא רימ ןּבָאה ןעגנול
 ןּבָאה וצ ךיוא קיטיינ רעּבָא זיא'ס .עֶיצקודָארּפ-קורד יד -- טעּברא רעשירעשרָאפ רעד ןופ
  שינעטנעקכוּב טימ .רעלטפאשנסיוו םעד ,טעּברא רעקיזָאדרעד ןופ טקעיּבוס םעד ןעניזניא
 -רָא טינ ןוא קילעפוצ ,ןזיװעגנָא לָאמנייא ןיוש ןּבָאה רימ יװ ,זדנוא אּב ךיז ןעמ טמענראפ
 סאשעּב ּפָא ךיז ןלעטש סָאװ ,רעשרָאפ-רוטארעטיל יד סע ןעּוט סלייטנטסרעמ .טריזינאג
 -על) ןגארפ עשיגָאלָאילּביּב ערעדנא רעדָא יד ףא ךיוא סעידוטש עשירארעטיל-ןייר ערעייז
 -יה יד ראפ יװ יוזא טקנוּפ ,ייז ראפ רעּבָא .(.וװ .א .א עטכישעגכוּב ,עִיּפארגָא;לּביּב ,לשָאמ
 -דאק עכעלטפאשנסיוו ןופ םעלּבָארּפ יד .ךאזַײּב א ןוא טעּברא-ספליה א סָאד זיא ,רעקירָאטס
 טָאה ,טפאשנסיו רעשידִיי רעצנאג רעד ראפ טַײקּפראש אזא טימ טציא טייטש סָאװ ,ןער
 -ענוצנָא קיטיינ זיא'ס .עִיגָאלָאָילּביּב רעשידִיי רעד ראפ גנוטַײדאּב עלעִיצעּפס א םורא יוזא
 טינ ןַײז לָאז ,ןדליּבסיױא ןרָאי עטסטנעָאנ יד ןופ ךעשעמעּב ןלָאז רימ זא ,ןעלטימ עלא ןעמ
 -ּביּב ןוא ןפארגָא;לּביּב ,רעקירָאטסיהכוּב עשידִיי רדאק ןטיירגעגוצ טוג א רעּבָא ,ןסיורג ןייק -

 ןרירטנעצנָאק ,סנטשרע ,ןעמ ףראד ,עגארפ עקיזָאדיד ןזייל וצ יידעק .רעלטפאשנסיוו-קעטָאיל
 -יטסניא םענופ (עיסימָאק רעקיטציא) עיצקעס רעשיגָאלָאְילּביּב רעטריטקעיַָארּפ רעד םורא
 ַײס ןפאש ,סנטייווצ ,ןוא סעכיוק עכעלטפאשנסיוו ענענאראפ עלא רוטלוק רעשידִיי ראפ טוט
 -נינעל םאּב ,לשָאמעל) ןטלאטשנא עניימעגלא יִד אּב ַײס ןוא עיצקעס רעקיױָאדרעד אּב
 . רעשידִיי ראפ רוטנַאריּפסא עלעיצעּפס א (שינעטנעק-קעטָאְילּביּב ראפ טוטיטסניא .רעדארג
 טָאה ,טדערעג ךעלטנגייא ,סָאװ ,עּבאגפוא ןא ןיוש זיא סָאד שטָאכ -- םעדצוכא .עִיגָאלָאילּביּב
 -אּב ףראד - ןערדאק עכעלטפאשנסיו ןגעװ עגארפ רעד וצ סעכַײש ןטקעריד ןייק טינ יז
 -ֵיֹלֹּביּב ,סרעקעטָאילּביּב) רעּוטכוּב עשיטקארּפ יד ןופ עִיצאקיפילאווקרעּביא יד ןרעװ טגרָאז
 ןופ םרָאּפ ןיא ןרעװ טריפעגּכרוד ףראד ע;צאקיפילאווקראּביא עקיזָאדיד .(.וו .זא .א ןפארגָא
 ןייק ּביוא ,סנקירעּביא .עֶיּפארגָאילּביּב ןוא שינעטנעק-קעטָאְילּביּב ראפ ןסרוק עקינימרעטצרוק
 -קארּפ יד ןופ גנוטיירגרעּביא יד טעװ טפאשנסיוו רעשיגָאלָא;לּביּב רעד וצ סעכַײש ןטקעריד
 קראטש ךָאד טקערידמוא ןגעװטסעדנופ יז טעװ ,ןּבָאה טינ רעוטכּוּב עשידִיי עשיט
 סרָאטאזיגָאלאטאק ,סרעקעצָאִילּביּב עשידִיי יד לפיוו ףא ,טעּברא-טפאשנסיוו רעד ףא ןקריוװ
 עשידַיי יד ןופ גנושרָאפסיוא-ןסאמ רעד ןיא ןקיליײטאּב וויטקא ךיז ןלעװ ןפארגָאילּביּב ןוא
 .ןדנָאּפ-רעכיּב ןוא רענעייל
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 ץינשזריק .א

 עסערּפ רעשיטסילאיצַאס רעד ןופ ּבײהנָא רעד
 דנאלסור ןיא שידִיי ןיא

 (טכיזרעּביא רעניימעגלא)

1 

 ןרָאי רע-70 יד ןופ ןעלזַײרק עשיטסילאייצָאס-רענָאַיצּוילַאװער יה

 שידִיי ןיא עדנאגאּפָארּפ רעד ןגעװ

 -קריוו ןוא רעוויטקא סלא ,שידִיי ןיא עסערּפ רעשיטסילאיצָאס רעד ןופ גנוייטשטנא יד
 יו ,ךיז טיצאּב ,ןסאמ-רעטעּברא עשידִיי יד ןשיװצ גנוגעוואּב רעד ןופ רָאטקאפ רעמאז
 ןקירָאפ םענופ ןרָאי רעקיצנַײנ טפלעה רעטשרע רעד ןופ ףָאס םוצ ,טסּוװאּב
 עדנאגאּפָארּפ-לזַײרק ןופ גנאגרעּבירא רעד טקידנעראפ ךיז טָאה סע ןעװ ,טרעדנוהרָאי
 ףקידיל ןיק ףא טינ ןענאטשטנא רעּבָא זיא עסערּפ עקיזָאדיד .עיצאטיגא-ןסאמ וצ
 -ןדיי עפורג א סָאװ --"גנוטַײצ רעטיײּברא, יד-- ןרעײגרָאפ א טאהעג טָאה יז .ץאלּפ
 זא ,ךיז טייטשראפ .גרוּברעטעּפ ןיא ןּבעגעגסיורא 1881 ּבײהנָא ןּבָאה *סעצלָאװָאדָאראנ,
 ןענישרעד זיא יז רעדײא .למיה םענופ ןלאפעגּפָארא גנילצולּפ טינ זיא עטצעל יד ךיוא
 ןוא ןרענָא;צװײלָאװער-דִיי ןופ ךעלזַײרק ענעדיישראפ ןיא סעיסוקסיד ןעמוקעגרָאפ ןענַײז
 דנאלסיוא ןיא ןפאש וצ ןטסילא;צָאס-ןדִיי עּפורג א דאצימ ווּורּפ א ןרָאװעג טכאמעג זיא'ס
 .שידִיי ןיא רוטארעטיל-עדנאגאּפָארּפ ןּבעגסיורא ףא *ַײרעקורד עַײרּפ, א

 עכלעוו ןיא ,עוויוס יד ןוא ןעגנוגנידאּב יד ןקעלּפטנא וצ רעטעליוּב ןוא רעלופ יידעק
 רימ ןלעװ ,ׁשיִדְי ןיא ןענאגרָא-עסערּפ עשיטסילאיצָאס עטשרע יד ןענאטשטנא ןענַײז'ס

 -איצָאס רעװָאסאמ רעד ןופ רעיײגרָאפ יד ןגיוצאּב ךיז ןּבָאה יוזא יװ ןענָאמרעד ןצרוק ןיא

 עדנאגאּפָארּפ ןופ רעװעג סלא ,שידִיי וצ עוויווס רעשידִיי רעד ןיא גנוגעוואּב רעשיטסיל

 רעד ןופ ווּורּפ םענעטכיולאּב קיניײװ ןפא ןלעטשּפָא ךיז רעכעלריפסיוא ןוא ,עיצאטיגא ןוא

 ."ילרעקורד עַײרפ, א ןפאש וצ ןטסילאיצָאס-ןדִיי עּפורג רעװענעשז
 ןגעו עגארפ יד זיא ,ןלאירעטאמ עטכעלטנפעראפ יד טיול ןטעּפשימ ןעק עמ לפיוו ףא

 ןעיידיא עשיטסילאיצָאס-רענָאיצּוילָאװער יד ןופ עדנאגאּפָארּפ רעד ןיא שידִיי ןדנעװנָא
 .לזַײרק רענליו סעשטיוועלעדנוז-ןאמרעּביל םעניא ,1874 ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןענאטשטנא

 וצ ליצ ןײק ראפ טלעטשעג טינ ךיז טָאה לזַײרק רעקיזָאדרעד סָאװ ,םעד ףא טקוקעג טינ

 ווירּב א ןיא טלייצרעד סע יװ ,ןגעווטסעדנופ ,עוויווס רעשידִיי רעד ןיא טעּברא ןא ןריפ

 -עג רעד ןרָאװעג ןריוּבעג רעדילגטימ ענַײז ןשיװצ זיא'ס סאשעּב זיא ,שטיוועלעדנוז ןרא
 ראפ סָאװ ףא, עגארפ יד ןענאטשטנא ,רוטארעטיל עשידנאגאּפָארּפ ןּבעגסיורא ןגעוו קנאד -

 עגארפ עקיזָאדיד ןוא ,(:"ןָאגראשז רעדָא שִיערּבעה ףא :ןּבעגסיורא יז ןעמ לָאז ךארּפש א
 .סעקיולכאמ לסיּב שפיה א ןפורעגסיורא ןאד טָאה

 1) ם. 2 ףשקצאאממ: ,8 עםסצסקאא ץסמ02. הפענאסמאה סקסבע סתקסס8 8 1870-4 תס22צ*. ,םפָק. ס18ץעהג".

 0.1. 8. םגצמ. 1 סשת. 2284
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 ןגעװ ךיוא יװ ,עיסוקסיד רעקיזָאדרעד ןופ טלאהניא ןגעוו סעִידעי עכעלריפסיוא ןייק
 .,שִיערּבעה ראפ רֶעװ ןוא שידִיי ראפ ןענאטשעג רעדילגטימ-לזַײרק יד ןופ זיא רעװ ,םעד
 ,ןטכיולאּב טרעװ עגארפ עקיזָאדיד עכלע ןיא ,ןלאווק ייווצ יד .ןאראפ טינ רעדייל ןענַײז
 : .עיציזָאּפ סנאמרעּביל זיולּב ןרעדליש

 ,לזַײרק ןקיזָאד םענופ דילגטימ א ,ןָאסלעכָאי .וװ רענָאיצוילָאװער רעטנאקאּב רעד
 ןגעװ ןוא עגארפ רעד ןופ גנּוייטשטנא רעד ןגעװ סָאװ טָא סעניורכיז ענַײז ןיא טלייצרעד
 -אֵיצָאס רעלעַיצעּפס א ןופ טַײקיטײנ רעד ןגעװ עיידיא יד ..., :ריא םורא עיסוקסיד רעד
 רענליװ ןיא ןענאטשטנא ןטשרע םוצ זיא ןסאמ עשידִיי יד ןשיװצ עדנאגאּפָארּפ רעשיטסיל
 . -נוא ןיא ..ןענאמרעּביל .א טרעהעג טָאה עיידיא רעקיזָאדרעד ןופ וויטאיציניא יד .לזַײרק
 -וטלוק ןוא ןַײזטסּוװאּב ןלאנָאיצאנ ןגעוו עגארפ יד ןּביוהעגפוא סָאד רע טָאה לזַײרק רעזד
 רעשיטסילאָיצָאס ןופ טַײקיטײנ רעד ןגעװ ןוא קלָאפ ןשידִיי ןופ ןטַײקרעדנוזאּב עלער
 סָאװ ףא ,עגארפ יד רָאנ .(וג סתץסתסאסא 23. ןדִיי יד ןופ ךארּפש רעד ןיא רוטארעטיל
 םענופ ןטסנוג םוצ טזיילעג ןאמרעּביל טָאה --שִיערּבעה רעדָא ןָאגראשז :ךארּפש א ראפ
 -ָארּפ רדאק א ןטיירגוצ קיטיינ זיא ץלא ןופ רעִירפ זא ,ןטלאהעג טָאה רע לַײװ ,ןטצעל
 לַײװ ןוא ,(םירעכָאּב-עװישעי) טנגוי רעשיטסידומלאט רעטנעגילעטניא רעד ןופ ןטסידנאגאּפ
 -אה ,סָאװ ,ךארּפש רעד טָא ףא רָאנ ךעלגעמ זיא םזילאְיצָאס ןגעװ ןּבַײרש ךעלטפאשנסיוו
 .(: "...רוטארעטיל עכַײר א יז טָאה ,ריא ףא טינ טדער עמ םאג

 ,ךיוא טקיטעטשאּב ,שטיוועלעדנוז ןרא ,לזַײרק ןקיזָאד םענופ רעמענלייטנא רעטייווצ א
 לטימ-עדנאגאּפָארּפ ס?א שידִיי טימ ךיז ןצונאּב ןגעװ עגארפ יד זא ,טקערידמוא סעמע
 רעִירפ ,ןַײז ןיא .לזַײרק רענליו ןטשרע םעניא ןרָאװעג טריסוקסיד ןוא ןענאטשעג זיא
 שידִיי עייגענעּב ךיוא טָאה ןאמרעּביל , :רע טּבַײרש ןעניקמורפ .ּב וצ ווירּב ,ןטריטיצ ןיוש
 טגעלפ רע ...(ןרענָאַיצוילָאװער-ןדִיי עקירעּביא יד יװ) עִיציזָאּפ ערעדנא ץנאג א ןעמונראפ
 רעד טימ לָאז שידִיי זא ,טַײקּכעלגעמ יד ןוא שידִיי ןופ ןטַײקִיעֿפ-סגנולקיװטנא יד ןענָאטאּב
 -יד ןענעק טעװ סָאװ ,ךארּפש עשירארעטיל םָאקלופ א שִיערּבעה טימ ךַײלגוצ ןְרעװ טַײצ
 (?"טסַײג ןלאנָאיצאנ ןשידִיי םעד ןעלקיווטנא וצ גַײצקרעװ רעקיטכעמ סלא ןענ

 טָאה טנעמָאמ םענעּבעגעג םעניא ןא ,ןעעז וצ זיא ווירּב סעשטיוועלעדנוז ןופ ךיוא
 -עדנאגאּפָארּפ ראפ שידִיי טימ ךיז ןצונאּב וצ ןעלגעמ טינ ראפ ןטלאהעג ךָאנ ןאמרעּביל
 -עגסיורא ךיוא טרָאד זיא לוַײרק ןיא עיסוקסיד רעד סייעּב זא ,ךעלנַײשראוו זיא'ס .ןקעוװצ
 .טפמעקאּב סע רע טָאה יז טָא ןוא ,שידִיי ןגעק גנוניימ עטסקע ןא ןרָאװעג טגָאז

 א ןּבילּבראפ ףָאס ןזיּב ןיא רעכלעוו ,ןאמרעּביל טָאה רעטעּפש רָאי 2--2 טימ ,וועגא
 עליפא ןֹוא ןזָאלרעד וצ ןּבױהעגנָא ןלאפ ענלצנייא ןיא ,שיערּבעה ןופ רעגנעהנָא רעסייה
 .עדנאגאּפָארּפ רעשיטסילאיצָאס רעד ראפ שידִיי טימ ךיז ןצונאּב וצ ןרידנעמָאקער

 -סור ןיא ןדִיי יד ןשיװצ דנאּבראפ ןרענָאיצּוילַאװער-לאיצָאס םענופ טוטאטס, םעניא
 םוצ ענליװ ןייק דנאלסיוא ןופ טקישעגוצ 1876 ראוונאי ןיא טָאה ןאמרעּביל סָאװ ,"דנאל
 -יטיינ יד ןכָארטשעגרעטנוא טרעוו ,לעראּב ךעיימ ,לזַײרק ןרענָא;צילָאװער םענופ דילגטימ
 ןופ גנוריזינאגרָא םעצע יד .ןסאמ יד ןופ ךארּפש רעד ןיא עדנאגאּפָארּפ יד ןריפ וצ טַײק
 ,טרעוװ ,עװיווס רעשידִיי רעד ןיא ןטעּברא וצ טמיטשאּב לעיצעּפס ןענַײז סָאװ ,ןטפערק יד
 .עיצאטיגא ןוא עדנאגאּפָארּפ יד, ןריפ וצ טַײקיטײנ רעד ךרוד טריטקיד ,"טוטאטס, ןטיול
 -נוגנידאּב-רוטלוק ערעדנוזאּב ןיא ,טקעלאִיד רעדנוזאּב - א ףא ןדִיי יד ןשיװצ
 ,(6 "ןעג

 ם. 2ת0צ628008. .2826806 םקסתנעס6". ,821406". זוסת. 1918. אש 13, סנַקג 21. (

 טריטיצ .עּפורג רענליװ רעד ןוא ןענאמרעּביל ןגעוו (1908) ווירּב סעשטיוועלעדנוז .א ,"דנוּב , ןופ וויכרא (?
 -רע-1 .*ןטפירש עשירָאטסיה,  .*גנוגעוואּב רעשיטסילאָיצָאס רעשידִיי רעד ןופ ּבײהנָא רעד , סרעװָאקירעשט .א טיול

 .523 .ּפש ,1929 עשראוו .דנאּב

 ןז+ א. םצצסאהתסק. .תסעסקאה סמק. ק80. 2מענא 8 0008". עי 1028. סזקי 90. (3
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 -עג לָאמ ייװצ (יקסנָאימאק) ןאמטסעוו .מ ךיז טָאה 1877 רעּבאיטנעס ןואו טסוגווא ןיא
 -פוא ןא (סנאמרעּביל) םענַײז שידִיי ןיא ןּבעגסיורא ךעיוקעמ ןענאמרעּביל ןצ טעדנעוו
 .ןעוועג םיקסאמ םעד ףא טָאה ןאמרעּביל ןיא ,ףור

 טסוגװא ןט-15 ןופ ווירּב ןַײז ןיא יקסנָאימאק טּבַײרש -- ןדִיי יד ןופ וועצאמ רעד,
 יד ןעמוק טעוו'ס ּבױא עליפא ,ענָאקאס א ראפ ןעייטש יז ןוא טסעפ טינ רעייז זיא--7
 .ןרָאלראפ טייג סָאװ ,טַײצ יד דָאש א זיא'ס ...(.ק .א--עיצוילָאװער--טניימעג) עלּועג עטסנעלק
 -ראשז ןיא רָאנ רעּבָא ,ןדִיי יד ףא ןקריוו ןוא טעּברא עקיטיינ יד ןריפ טפראדאּב טלָאװ עמי

 -נעס 19 ןופ ווירּב ןַײז ןיא ןענאמרעּביל וצ יקסנָאימאק טּבַײרש--.ג רעה ,רענייא , ."ןָאג
 -ליוק םעד ןקורדּפָא טסלָאז וד יידעק ,(לּבור) 25--25 ןּבעג וצ טיירג זיא--1877 רעּבאיט
 סָאד רע טקיש ,רעטנוא ךיז טסמענ וד ּבױא .שידִיי ןיא ריד אּב ךיז טניפעג סָאװ ,עּריוק
 .(ג "סיורא טלעג

 עסיועג ןיא זיא ןאמרעּביל זא ,ןזַײװאּב עכלעװ ,ןטקאפ עקינייא ךָאנ טסּוװאּב ןענַײז'ס
 זיא'ס .שידיי ןיא ךיוא ןרעוװ טריפעג לָאז עדנאגאּפָארּפ יד זא ,םעד ןגעק ןעװעג טינ ןלאפ
 רעגליו םעניא עיסוקסיד רעד ןיא ,רָאי 1874 ןיא ךיוא זא ,ךעלגעמ סיוכרוד רעּבירעד
 ןרא ווירּב ןַײז ןיא טלייצרעד סע יװ ,יוזא שידִיי ןגעוו ךיז ןגָאזסױרא ןאמרעּביל לָאז ,לזַײרק
 | .שטיוועלעדנוז

 זיא רָאי 1874 ןופ זַײרק רענליװ ןיא זא ,טקאפ םעצע רעד רעּבָא ,שרעדנא רעדָא יוזא
 ןוא ןקעװצ-עדנאגאּפָארּפ ראפ שידִיי טימ ךיז ןצונאּב ןגעוו עגארפ יד ןרָאװעג טריטוקסיד
 רעכיז זיא ,שידִיי ןופ רעגנעהנָא ךיוא ןעװעג ןענַײז לזַײרק םענופ רעדילגטימ יד ןשיװצ זא
 .קעפָאס ןדעי רעסיוא

 -ָאדרעד ןופ גנולדנאהאּב ןוא גנולעטש יד טָאה ןטאטלוזער עשיטקארּפ ןייק וצ ,סעמע
 יד .ןזָאלעגרעּביא סיוועג סָאד טָאה רּוּפש ןטמיטשאּב א רעּבָא .טכארּבעג טינ עגארּפ רעקיז
 ןיא עליפא ןוא שידִיי וצ גנּויצאּב רעד ןיא ןקרעמ טעליוּב ץנאג ךיז טזָאל םעד ןופ גנוקריוו
 דלאּב ןענאטשטנא זיא סָאװ ,לזַײרק רענליװ ןטייװצ םענופ טַײקיטעט רעשיטקארּפ רעד
 .לזַײרק סעשטיוועלעדנוז - ןאמרעּביל םענופ לאפכרוד ןכַאנ

 -סיורא ןגעו עגארפ יד טריטוקסיד זיולּב טינ ןיוש טָאה לזַײוק רענליוו רעטייװצ רעד
 יז ןזײל וצ טווּורּפעג ךיוא ןיוש טָאה רע רָאנ ,שידִיי ןיא רוטארעטיל-עדנאגאּפָארּפ ןּבעג
 ןשיװצ, :רימ ןענעיײל ןענאמרעּביל וצ רעדילגטימ-לזַײרק יד ןופ ווירּב יד ןיא .שיטקארּפ
 זיא ןעמעװ, ןעמָאנ ןטימ ךוּב א סנַײמ ןאראפ ךיוא זיא ,וצ ןטיירג רימ סָאװ ,רעכיּב יד
 רעדנא ןא ןיא שיסור ןיא רענייא ,שִיערּבעה ןיא (ךוּב א) טּבַײרש רענייא ךָאנ ..."רעגרע
 .(6"ַָאגראשז ןיא ךיוא רענײא ךָאנ ןוא טָאטש

 טימ ןעמונראפ ךיז ןּבָאה לוַײרק רענליוו ןטייווצ םענופ רעדילגטימ יד זא ,טקאפ םעד
 עלעִיציּפָא יד ךיוא ןקיטעטשאּב ,שידִיי ןיא רוטארעטילדעדנאגאּפָארּפ קורד םוצ ןטילרגוצ
 -ןעמראדנאשז רענליװ רעד ןופ ףעש םענופ טכיראּב ןיא .עירעמראדנאשז רעד ןופ ןטכיראּב
 גנוכוזרעטנוא רעד סייעּב זא ,טליײצרעד טרעװ 1876 ַײמ ןט-12 םענופ גנוטלאווראפ

 שידִיי ןיא טּפירקסונאמ א ןענופעג ןעמ טָאה ןָאספלָאװ זַײרק םענופ דילגטימ םאַּב -
 ןופ גנוצעזרעּביא ןא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה סָאװ ,(תג ןופכתסמסץקג0-סמ/61 60 43-)

 ןרָאװעג טרעדלישעג זיא, טּפירקסונאמ ןקיזָאד םעניא .רושָארּב-עיצאטיגא רעשיסור א
 -װערַײמ ןיא (60620ת06 -- לאניגירָא םעגיא) גנורעקלעפאּב רעשידִיי רעד ןופ עגאל ערעווש יד

 טרידנאגאּפָארּפ ןרעו ַײּברעד ,ןרעַײטש עכעלנייוועגרעסיוא יד ןופ טדַײל סָאװ ,(= דנאלסור
 .(+ ןעיידיא עשיטארקָאמעד ןוא עשיטסינומָאק-

 -ווא ןט-15 ןופ ווירּב (סיקסנָאימאק) סנאמטסעוו .מ .(1923) ח"ּפרת ןסינ 'ט ןוא 'ּב ןוכ "רבדל ףסומ, (
 י525 .ּפש .רעװָאקירעשט .א ןופ לקיטרא םענעפורעגנָאנּבױא םעד טיול טריטיצ .1877 רעּבאיטנעס ןט-19 ןוא טסוג

 .522 .ּפש .שט .א טול טריטיצ .166 .מונ ,1920 ,"הריפצה ."תמאה תכרעממ, :ץיבוקרּב .מ ר"ד (2

 .רעלעפ-קורד רעטעטָאּפ .א זיא'ס זא ,רעּבָא ןעניימ רימ ,"עּפָארײא-װערַײמ ,--.לאניגירָא םעניא (ט
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 שידַיי ןיא עסערּפ רעשיטסילאיצַאס רעד ןופ ּבײהנָא רעד--ץינשזוריק .א 4

 רעד ןופ םודנארָאמעמ רעד--טנעמוקָאד רעלעיציפָא רעטייווצ א ךיוא טקיטעטשאּב סָאד
 ןופ גנוקידלושאּב רעד ןגעװ, גנולייטּפָא רעט-3 רעטמיראּב רעד ןופ עיצידעּפסקע רעטירד
 ."עדנאגאּפָארּפ רעשירעכערּבראפ ןיא טנאקיװערַײמ-ןּפָאצ ןופ רעניווונַיײא 8

 טָאה ןָאספלָאװ עשיומ רעטקידלושאּב רעד זא ,טלייצרעד םודנארָאמעמ רעקיזָאדרעד
 -ונאמ יד ןופ, ןעז וצ זיא'ס סָאװ ,רעכיּב ענעטָאּבראפ ןקורד םוצ שידִיי ןיא טצעזעגרעּביא

 -םַײלג ןגעװ,--:גנוּכוזרעטנוא רעד סייעּב ןענופעג םיא אּב טָאה'מ סָאװ ,ענַײז ןטּפירקס

 .ןא ןוא "קיטיינ טינ זיא עיגילער יד, וא ,םעד ןגעװ ,'רעדניק ןוא ןרעטלע יד ןופ טַײה
 רעד טריפעגכרוד טרעװ סע ןכלעוו ןיא ,קלָאפ ןשידִיי ןופ עטכישעג רעד ןופ טכיזרעּביא
 ןּבילקעגסױא טָאה עמ טניז ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה קלָאפ םענופ סערָאצ עלא וא ,קנאדעג
 (! רעסייק א

 יד ןופ ןעז וצ זיא'ס יװ ,עניארקוא ןיא ןרענָאיצּילָאװער-דִיי עקינײא אּב ךיוא
 -רעד ןיא ךערעעּב זיא ,ןענאמרעּביל וצ ווירּב סיקסנָאימאק ןופ ןגוצסיוא עטכארּבעגרעירפ
 רוטארעטיל-עדנאגאּפָארּפ ןּבעגסירא ןגעװ עגארפ יד ןענאטשעג (1817) טַײצ רעקיּבלעז
 ,שידִיי ןיא

 -יכש ןיא עקפאד .טקאפ רעכעלצעזנגעק א ךיוא טנאקאּב ןרָאװעג רעּבָא זיא סנטצעל
 ןשיװצ רָאנ טינ גנוגעװאב א ןעװעג ןיוש זיא'ס ּוװ -- קסנימ ןיא -- ענליװ טימ סענ
 . ןעמ טָאה ,(סרעלָאטס) רעטעּברא יד ןשיװצ ךיוא רָאנ ,ץנעגילעטניא רעשידִיי רעד
 ןיא רוטארעטיל ערענָאיצילָאװער ןּבעגוצסירא סענָאכאה עטסנרע טכאמעג 1819 ןיא
 6 .שִיערּבעה

 עיצקעס רעשידִיי רעד ןיא סעניורכיז עריא ןיא טלייצרעד טָאה טקאפ ןקיזָאדמעד ןגעוו
 רעד ןופ ןרעוט עטלא יד סענאשזרָאטאקטילָאּפ ענעזעוועג יד ןופ טפאשלעזעג רעד אּב
 | .שטיװרוה .א .עי ,קסנימ ןיא גנוגעוואּב רערענָאַיצוילָאװער

 ריא אּב ןענאטשטנא ןיא ,שטיװרוה .א .עי טלייצרעד סע יװ ,קנאדעג רעקיזָאדרעד
 קיזַײא-קָאכצִיי טסיצילּבוּפ רעשידִיי ןוא רָאסעּפָארּפ רעטנאקאּב רעד ויא סָאד) רעדורּב
 ךָאנ ןוא ריא אּב ,(עקירעמא ןיא קירוצ ןרָאי עכעלטע טימ ןּברָאטשעג ,שטיוורוה יוויילאה
 -ילָאװער-ןרַיי עפורג יד טָא זיא רוטארעטיל רעקיזָאדרעד טימ .ןטנעגילעטניא עקינייא אֹּב
 -ַאּב-עװישעי יד גנוגעוואּב 'וערענָאַיצּוילָאװער רעד ןיא ןעִיצוצנַײרא ןעוועג ןסיוא ןרענָאיצ
 -ייא ןּבילקעגּפָא ןיוש טָאה עמ .קסנימ ןיא לָאצ רעסיורג א ןיא ןעוװעג ןענַײז סָאװ ,םירעכ
 סָאד--רעצעזרעּביא ןא טקרעמעגנָא ןיוש טָאה עמ ,ןעלקיטרא סוועראסיפ ןוא סלאסאל עקינ
 ןענַײז רעדורּב ריא ט"מ שטיװרוה .א .עי .ןַאמלָאװ רערעל רעשִיערּבעה רעד ןעוועג זיא
 ןיא ןקישרעּבירא ןוא ןפיוק וצ טקיטכעמלופאּב יז ןעמ טָאה ,גרוּברעטעּפ ןייק ןרָאפעג דָארג
 ןטרעפ ןפא סעשטיװרוה יד ןעמ טָאה רעּבָא גרוּברעטעּפ ןיא .ןייטש ןשיפארגָאטיל א קסנימ
 .ןרָאװעג לטָאּב ןעיניא רעצנאג רעד זיא םעד רעּביא ןוא ,טריטסערא גָאט

 -ָארּפ ראפ שידִיי טימ ךיז ןצונאּב ןגעװ עגארפ יד זיא ,סע טסייה ,ןרָאי רע-70 יד ןיא
 סָאװ ,ןרענָא;צװלָאװער-ןדָיי יד ןופ ןזַײרק יד ןיא ןרָאװעג טלעטשעג ןקעווצ-עדנאגאפ
 ןיש זיא'ס .גנורעקלעפאּב רעשידִיי רעטקאפמָאק א טימ טעטש יד ןיא טעּבראעג ןּבָאה
 זיא םעֶד טימ ךַײלגוצ רעּבָא ,עגארפ עקיזָאדיד ןזייל וצ שיטקַארּפ ווּורּפ א ןעוועג עקיפא
 -עווישעי ןפא תעיצאטנעירָא יד טּבעלעגסױא ןצנאגניא ןעוועג טינ ןזַײרק יד טָא ןיא ךָאנ
 יוילָאװער יד ןופ עדנאגאּפָארּפ רעד ראפ ןטקעיּבָא עטסקיטכיוו יד ןופ םענייא סלא ,רעכָאּב
 -רעד ראפ ךארּפש סלא ,שִיערּבעה ףא ןיוש עליימעּב ןוא ,ןעיידיא עשיטסילאיצָאט-רענָאיצ
 ,עדנאגאּפָארּפ רעקיזָאד

 .תסזסקמאס-ק680200820:0:66 6060ק8848 זה( ה קט. ם. 1168084000. םוזח. 1. 2. 1924. 640. 28---24. ,1

 ןיא ןדִיי יד ןשסיװצ עדנאגאּפָארּפ רערענָאיצװילָאװ, . רעד ןופ עטכישעג יד, לקיטרא סיעדניּבכוג .נ וצ עגאלַײג

 ."ןרָאי רע-10 יד ןיא דנאלסור
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 "ןטסילאיצָאס-ןדִיי עּפורג, רעד ןופ ףוופוא רעד

 -סאמ ןטיירּב א ןיא ןזייל וצ ןוא ןלעטש וצ שיטקארּפ ווּורּפ רעטסנרע רעטשרע רעד
 ,טסּוװאּב יװ ,זיא שידִיי ןיא רוטארעטיל עשיטסילאיצַאס א ןפאש ןגעװ עגארפ יד ּבאטש
 .רָאי ןט-1880 ןיא ,דנאלסיוא ןיא ןרָאװעג טּכאמעג

 -פוא ןא עווענעשז ןיא טכעלטנפעראפ ןטסילאָיצַאס-ןדִיי עּפורג א טָאה רָאי םעד טָא ןיא
 ןּבעגסיורא ןוא "ַײרעקורד עשידִיי עַײרפ , א ןריזינאגרָא ריא ןפלעה ןגעוו (שיסור'ןיא) ףור
 .שידִיי ןיא רוטארעטיל עשיטסילאָיצָאס

 ּבילוצ טנאסערעטניא טסרעסיוא ןעמונעג ךיז ראפ זיא עכלעוו ,גנוטערטסיורא עקיזָאדיד
 ,עגארפ רעד ןופ גנולעטש טַײצ רענעי ראפ רעכעלנייוועג רָאג טינ ןוא רעקיטראנגייא רעד
 ריא ןיא סָאװ ,עילָאר רעכעלסילשסיוא רעד ּבילוצ סערעטניא ןרעדנוזאּב א ךָאנ טמוקאּב
 .שָארעּב ןװָאנאמָאגארד .מ טימ ןטנארגימע רענַיארקוא עּפורג א טליּפשעג ןּבָאה

 ןעװעג זיא ןוא לטעלּב רעדנוזאּב סלא ןענישרעד זיא רעכלעוו ,ףורפוא רעקיזָאדרעד
 -עגרעטנוא ןעװעג ןיא ,"עדאמָארג, רענַיארקוא רעד ןופ ַײרעקורד רעד ןיא טקורדעגּפָא
 " לי 1480 ינוי ןעט-15 םעד ,, טריטאד ןוא "ןידָאר ךאו רעד ןופ ןרָאטא;ציניא יד ראפ, :ןּבירש

 -ייװ רעייז לַײװרעד זיא "עּפורג, רעד טָא ןופ דנאטשאּב ןכעלנעזרעּפ ןוא לָאצ ןגעװ
 ,ןידָאר םענעּבירשעגרעטנוא םעד ץוכא זא ,ערָאשאה א זיױלּב ןאראפ זיא סע .טסּוװאּב קינ
 טָאה סָאװ ,רעלעװ ןָארא גָאלָאנכעט-טנעדוטס רענעזעװעג רעד טרעהעג ךיוא ךיא וצ טָאה
 לאפכרוד ןַײז ךָאנ .סרעלַאטס-רעטעּברא עשידִיי ןופ לזַײרק א קסנימ ןיא טריזינאגרָא 1878 .י ןיא
 -סיראל רעטסינימ-ןרעניא "ןלארעּביל, םענופ טַײצ רעד ןיא .דנאלסיוא ןייק ןפָאלטנַא רע זיא
 ,זיא רע ּוװ ,סעדָא ןיא טצעזאּב ךיז ןוא דנאלסור ןַײק טרעקעגמוא ךיז רע טָאה ווָאקילעמ
 ,( דרָאמטסּבלעז ןעגנאגאּב ,סעּביס עטנַאקאּבמוא רעּביא

 ערעסערג עקינייא זיולּב טנאקאּב רעקינייװ-רעמ ןעװעג ןענַײז טַײצ רעטצעל רעד זיּב
 -עג טָאה "דנוּב, רעד םאגאה .טנעמוקַאד ןטנאסערעטניא טסרעסיוא ןקיזָאד םענופ ןגוצסיוא
 וצ סעגאלַײּב עלא טימ ףורפוא םענופ לאניגירָא םעד וויכרא ןשידנעלסיוא ןַײז ןיא טאה
 -עטאמ ,, (שיסור ןיא) לכיּבלמאז ןשירָאטסיה םענופ לייט ןטשרע ןיא ןעמ טָאה ךָאד ,(= םיִא
 -ראפ ,1906 ,גרוּברעטעּפ) "גנוגעוואּבירעטעּברא רעשידִיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ ןלאיר

 -סיוא ,"רעטעלּב עטיור, יד ןיא ?ןזַײרק עשיטסידנאגאּפָארּפ עטשרע יד ,, לקיטרא סעשטיוורוה עינעשז עז (1
 ןופ ךוּבלמאז א ןיא ללעװ ,וועגא .1929 ,קסנימ .עימעדאקא-טפאשנסיוו רעשיסורסַײװ רעד ןופ רָאטקעסרַיי םענופ עּבאג
 -אַּב-רעטעּברא ןוא רערענָאַיצּילָאװער רעד ןיא ןדַיי יד ןופ לײטנא םענופ עטכישעג יד ןרידוטש וצ עַיצקעס רעד
 םוצ טיירגעגוצ טציא טרעוו סָאװ ,סענאשזרָאטאק-טילָאּפ ענעזעוועג יד ןופ טפאשלעזעג רעד אּב דנאלסור ןיא גנוגעו
 רעקיזָאדרעד וצ סעכַײש א ןּבָאה סָאװ ,סעניורכיז סעשטיוורוה (.עי) .שז ןרעװ טכעלטנפעראפ ךיוא ,קורד
 .עגארפ

 טַײהנזעװנָא ריא ןיא טנעמוקָאד ןקיזָאדמעד טָאּה ,שטיוורוה .א .עי ס2ניורכיז עריא ןיא ט?ייצרעד סע יװ (=
 טליו קידנעײגַײּבראפ .(1902) "רנוּב, םענופ ײליּבּוי ןקירָאי-5ֿ םעד דעװָאקעל עווענעשז ןיא טנװָא ןכעלרעַײּפ ןפא | יעּפורג סװָאנאמָאגארד ןופ דילגטימ א ,יקצָאכאיל .א -דנוּב , םענופ טעטימָאק ןשידנעלסיוא םעד ןּבעגעגרעּביא
 ןקיזָאדמעד זא ,שירָאגעטאק ץנאג טעטּפױהאּב יז .שטייורוה .א .עי טזָאלרעד סע ןכלעװ ,סעָאט א ןטכיראפ ךיז
 ,ךיז טָאה ןאמרעקוצ .ל .קיטכיר טינ שערייפעּב רעּבָא זיא סָאד .ןאמרעקוצ רעזיײל טלעטשעגנעמאזוצ טָאה ףורפוא
 רעד ןיא ןרָאװעג טריטסערא רע זיא 1880 ראוונאי ןיא ,1879 טכּבראה רנאלסיוא ןופ טרעקעגמוא ,טסּוװאּב יװ
 ןעמ טָאה רָאי ןקיּבלעז םענופ גנילירפ ןיא ןוא *אילָאװ איאנדָאראנ- רעד ןופ ַײרעקורד רעמייהעג רעגרוּברעטעּפ
 ןוש זיא ןיילא םעד ןופ .עגרָאטאק רָאי 8 וצ טעּפשימראפ ןיא (*16 ןופ סעצָארּפ. .ג .א רעד) טעּפשימעג כי
 ,סעכַײש םוש ןייק ןּבָאה טנָאקעג טינ "ןטסילאָיצָאס-יד;י עּפורג, רעד ןופ ףורפוא םוצ טָאה ןאמרעקוצ .ל זא ,רָאלק
 .םיא ןלעטשפיונוצ ךָאנ טארּפיּב

 טפוראפ ףורפוא רעד .קיטכיר טינ זיא גנוטּפיױהאּב סעשטיוורוה זא ,ןוַײװאּב ערעדנא ךָאנ ןאראפ ןענַײז סע
 םעניא ךיוא טרעוו'ס .רָאי 1880 ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,,0066װ/0828 סעסדוזסזקשה" ךוּברָאי ןפא לשָאמעל ךיז
 -וצ רעּבָא זיא טַײצ רעקיזָאררעד ןיא .רָאי 1880 ןראפ 5 .מונ ,0200861* םענופ עטאטיצ א טכארּבעג ףורפוא
 .עמרוט ןיא ןסעזעג ;טגָאזעג יװ ,ןאמרעק
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 ןצנאגניא ןוא ! םיא ןופ ןגוצסיוא ערעסערג עקינייא רָאנ טכעלטנפעראפ (יאנוּבירט ,, גאל
 ךיוא זיא סע סָאװ רעּביא ,סעגאלַײּב עקיטכיוו ןוא עטנאסערעטניא רָאג זיּב יד ןזָאלעגסיורא
 .(1 גנוטערטסורַא רעקיזָאדרעד ןיא עּפורג סווָאנאמָאגארד ןופ עילָאר יד טנאקאּבמוא ןּבילּבעג

 ןװָאנאמָאגארד .מ ןגעוו דּויטע ןשיפארגָאַיּב-שיטירק ןַײז ןיא יקסוואלסאז .ד .וואכ רעד
 גנויצאּב רעד ןוא ףורפוא ריא ,"עּפורג , רעד ןגעו עליפא טנַאמרעד (1924 -- וועַיק ,שיסור)
 .ץרוק רעַײז ןוא קידנעײגַײּבראפ רָאנ רעּבָא ,ןווָאנאמָאגארד דאצימ ייז וצ

 :יוװא ןרעװ ןּבעגעגרעּביא ןצרוק ןיא ןָאק ףורפוא םענופ טלאהניא-טנורג רעד
 לָאצ עקידנטַײדאּב א ןּבעגעג ןיוש טָאה עּפָאריײא-ךערזימ ןופ גנורעקלעפאּב עשידִיי יד

 רעד ןופ טרירעגנָא טינ ןטולכַאל ךָאנ ןענַײז טסּבלעז ןסאמ עשידִיי יד רָאנ ,ןטסילאיצָאס
 יד ןשיווצ עדנאגאּפָארּפ רעלעַיצעּפס א ןופ טַײקיטײנ יד ןוא .עדנאגאּפָארּפ רעשיטסילאָיצָאס
 טרעװ סָאד .קעפָאס ןדעי רעסיוא זיא עינעמור ןוא עיצילאג ,דנאלסור ןופ ןסאמ עשידִיי
 ײז עכלעװ ןיא ,ןטַײקרעדנוזאּב עשירעגייטש-רּוטלוק ןוא עלאָיצָאס ייר א ןופ טריטקיד
 : .רעדנעל עקיזָאדיד ןיא ןּבעל

 4 רעכעה--קלָאפ ןשידִיי םענופ ןסאמ-טנורג יד טרידטנעצנָאק ָאד ןענַײז ,סנטשרע
 ןופ ןסאמ עשידִיי יד טקינייראפ ,סנטַײװצ .סעּפורג עטקאּפמָאק ןיא ָאד ןּבעל ייז ןוא ,ןָאילימ
 -וצ ןענַײז ןדִיי יד ראפ זא ,גנוטּפיױהַאּב יד ;שידִיי-- ךארּפש ןייא רעדנעל עלא יד טָא
 טינ ,ךיז טייטשראפ ,זיא ,ןּבעל ייז עכלעוו ןשיוװצ ,רעקלעפ יד ןופ ןכארּפש יד ךעלטירט
 עלא טאמיק ייז ןענַײז שידִיי ןיא ןא ,טינ קעפָאס םוש ןיק זיא רעּבָא ראפרעד .קיטכיר
 -אעט ןוא רוטארעטיל עכעלטלעוו א ןאראפ ןיוש ןענַײז שידִיי ןיא ;קיטפירש םאנסיוא ןָא
 עמאס ןפא ןעמ ףראד ,סנטירד .ןסאמ יד אּב גלָאפרעד ןקידנטַײדאּב א ןּבָאה סָאװ ,רעט
 -אֹּב גנורעקלעפאּב עשידִיי עצנאג יד זא ,ןּבױלגרעּבא םעד ןפמעקאּב ןפיוא םענעדיישטנא
 רעשידִיי רעד ןיא זיא ,סע טסייה ,רעּבירעד ןוא ,ןרָאטאטאולּפסקע ןופ טשרעמיולק טייטש
 רעלאָיצָאס ןופ סעצָארּפ רעד ;עדנאגאּפָארּפ רעשיטסילאָיצַָאס ראפ ןדָאּב ןייק ָאטינ עוויווס
 זיא ןדִיי אּב ךיוא ;גנורעקלעפאּב עשידִיי יד ךיוא טּפאכעגמורא רעכיז טָאה גנוריצנערעפיד
 ןדָאּב ןקיטסניג א ;רעטעּברא-ץראווש ןוא רעקרעװטנאה טכיש רעקידנטַײדאּב א ןאראפ ןיוש
 - ץנעגילעטניא עשידִיי יד ךיוא רָאפ ךיז טימ טלעטש עדנאגאּפָארּפ רעשיטסילאיצָאס ראפ
 ."טנגוי עלארעּביל , יד ַײס ,סעווישעי יד ןיא טנרעל סָאװ יד ַײס

 א טנגעגאּב רעכיז עדנאגאּפָארּפ עשיטסילאיצָאס יד טלָאװ סעּפורג עלא יד טָא אּב
 -ָאדיד טרירָאנגיא ןטולכאל טציא זיּב ןּבָאה ןטסילאָיצָאס-ןדִיי יד רָאנ ,גנאלקּפָא ןקידעּבעל
 ךיז ןשיװצ ןרעטנעענרעד וצ זיא סע קיטכיוו יװ ,טצאשרעד טינ ןּבָאה ןוא עּבאגפוא עקיז
 -עּביא יד ןופ רעַ;ראטעלָארּפ יד טימ ןדִיי רעִיראטעלָארּפ יד ףמאק םעניימעגלא ןא ּבילוצ
 ןופ טַײקדמערפעגּפָא עקידנעטשלופ א רימ ןּבָאה ,םעד ןופ עציוילעױּפ סלא .רעקלעפ עקיר
 ןטימ ווּורּפ סנאמרעּביל .ןסאמ עקידנטעּברא יד ןופ טנגוי רעשיטסילאיצָאס רעשידִיי רעד
 -טירטוצ טינ רעד ּבילוצ לַײװ ,טכא ןיא ןרעװ ןעמונעג טינ ,ךיז טייטשראפ ,ןָאק "תמאה,
 -כרוד א ףא טעּפשימראפ ןעװעג עליכטאכעל רע זיא ןסאמ יד ראפ שיערּבעה ןופ טַײקכעל
 ןגעק ףורפוא רעד טריטסעטָארּפ םזילאָיצָאס םענופ ןסערעטניא יד ןופ ןעמָאנ םעניא .לאפ
 וצ ןעלצוצ טפור ןּוא ןסאמ עשידִיי יד ןופ ןטסילאָיצָאס-ןדִיי יד ןֹופ טַײקנסירעגּפָא רעד
 ."ןדִיי-רעטעּברא ןסאמ יד ךיוא עַיצוילָאװער רעלאיצָאס רעד

 -אָיצָאס-ןדִיי עּפורג יד, טרעלקרעד ,סעכַאנאהרָאפ עלא יד טָא ןופ קידנעייגסיורא
 / ןוא :ַײרעקורד עשידִיי עַײרפ, א עװענעשז ןיא ןריזינאגרָא טמיטשאּב טָאה יז זא ,"ןטסיל

 סװָאנאמָאגארד .פ .מ ןיא ןעניפעג ןעמ ןָאק סעגאלַײּב עדיײּב טימ ףורפוא םענופ טסקעט ןלופ א ,וועגא (}

 לקיטרא העזדגוא וצ 1 .נ עגאלַײּב רעד ןיא .1906 ,שויראּפ ןיא ןענישרער ןענַײז סָאװ ,(דנאּב ןטייווצ ןיא) קרעוו

 ףורפוא םעד ןקורדרעּביא .ףורפוא םוצ סעגאלַײב ערייּב ןיכ גנוצעזרעּביא עשירָיי יִר ןיא לאניגירָא םע- רימ ןּביג

 -ּוק ערעסערג ןיא זיולּב ןַײז לָאז ,טכעלטנפעראפ ךָאד זיא רע לפי ףא ,קיסעמקעווצ טינ ראפ רימ ןטלאה עפוג
 םעד ןצרוק ןיא ןּבעגוצרעּביא ַײס.יװ-ַײס סיוא ודנוא טמוק ,םעדצוכא ."ןלאָירעטאמ, עשירנוּב יד ןיא ,ןרויּפ

 ֹו .לקיטרא םענופ גנאג ןקידרעטַײװ םעניא ףורפוא םענופ טלאהניא
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 .-ןדיי עלא וצ ךיז טעדנעװ עּפורג יד .שידִיי ןיא רוטארעטיל עשיטסילאיצָאס ןּבעגסיורא
 -רעד ןוא ףליהטימ ןשירארעטיל ןוא ןלעירעטאמ ךָאנ עּפָאריײא-ךערזימ ןופ ןטסילא;צָאס
 -זיירק ןוא ןענָאזרעּפ עלא , ףליה וצ ןעמוק ןרעג טעװ ַײרעקורד עַײנ יד זא ,ַײּברעד טרעלק
 רעשיטסילא;צָאס ראפ טאטשראוו-קורד רעזדנוא טימ ךיז ןצונאּב וצ ןכוז ןלעװ סָאװ ,ךעל
 עלאָיצָאס יד ןוייל וצ ןדָאטעמ יד ןגעװ ןעגנוניימ ערעייז ןופ קיגנעהּפָאמוא ,עדנאגאּפָארּפ
 ."עגארפ

 -ַָאמרעד ןצרוק ןיא ךָאנ ןעמ ףראד ,ףורפוא םענופ טלאהניא םעד ןפעשוצסיוא יידעק
 -אטעד ץנאג א ןּבעגעג טרעוו ייז ןופ רענייא ןיא .(! םיא וצ סעגאלַײּב ייווצ יד ןגעוװ ןענ
 -יל "עּפורג, רעד ןופ סעּבאגסיוא יד ראפ ןטעּבואאּב ןוא ןעלמאז ראפ םארגָארּפ עטריזיל
 טייטשאּב םארגָארּפ יד .עיצילאג ןוא דנאלסור ןיא ןדִיי יד ןגעװ ןלאירעטאמ עשירארעט
 עשימָאנַאקע עניימעגלא יד :ןכאמ וצ רָאלק ןּבערטש סָאװ ,ןטקנוּפ 21 ןוא ןליײטּפָא 3 ןופ
 -ידִיי רעד ןופ דנאטשאּב ןלאיצָאס םעד ,װעשִיי רעדָא ןָאיאר םענעּבעגעג םענופ עַימָאנָא;זיפ
 -קירּבאפ רעד ןיא ןדיי-טינ ןוא ןדִיי יד ןופ טכיוועג ןשיפיצעּפס םעד ,גנורעקלעפאּב- רעש
 -אכ ןוא לָאצ יד ,ןיול-סטעּברא ןכעלטינשכרוד םעד ,ןעגנוגנידאּב-טעּברא יד ,עירטסודנַיא
 יד ןשיװצ ןעגנויצאּב עקיטַײזנגעק יד ,עירטסודניא רעד ןיא ןטקילפנָאק יד ןופ רעטקאר
 זיא טינ עכלעוו טקנוּפ םענעּבעגעג םעניא ןאראפ ןענַײז יצ ; ןדִיי-טינ ןוא ןדִיי רעטעּברא
 -טנא עלעוטקעלעטניא ןוא טַײקיטפירש יד ,.וװ .א .א סעסאק-ספליה ,ןטפאשלעזעג-רעטעּברא
 -דומלאט יד ןיא עכעלטנגוי לָאצ יד ,רעקרעוװטנאה ןוא רעטעּברא-קירּבאפ יד ןופ גנולקיוו
 -יײװ יד ;גנולקיוטנא עלעוטקעלעטניא ןוא עגאל עלעירעטאמ רעייז ,סעווישעי ןוא סעריוט
 סיירג ןוא גנוטיירּפשראפ רעד טימ ךיז ןריסערעטניא םארגָארּפ רעד ןופ ןטקנוּפ עקידרעט
 טסנידראפ ,רעלדנעה עניילק ,ןרענָאיסימָאק ,טעקינטנעצָארּפ לָאצ רעד טימ ,רעכסימ םענופ
 ןטכיש עמערָא יד ןריטאולּפסקע ייז יװ ןוא סעּפורג עכעלטפאשלעזעג יד טָא ןופ רערעדעי ןופ
 זיא (ןטקנוּפ 8) םארגָארּפ רעד ןופ לײטּפָא רעטצעל רעד ;.א .א גנורעקלעפאּב רעד ןופ
 .סעינָאלָאק עשידִיי יד ןופ עגאל רעד ןוא ןדִיי אֹּב טעּבראדרע רעד טעמדיװעג

 זיא סָאװ ,ףורפוא םוצ "טרָאװכַאנ, ןימ א רָאפ ךיז טימ טלעטש עגאלַײּב עטייווצ יד
 ןװָאנאמָאגארד ךרוד ןּבירשעגרעטנוא זיא ןוא ןטסילאַיצַאס רעניארקוא יד וצ טעדנעװעג
 -רעּבמעל ןופ רָאטקאדער םעד ןוא יקצָאכאיל .א ַײרעקורד-*עדאמָארג , רעד ןופ רעצעז םעד
 .קילוואּפ .מ ,("טנַײרפ-סקלָאפ,) ,ז'ץסאגגסעאעה ;ןץני" לאנרושז ןשיניארקוא (רעװָאװל) רעג

 ןיא סָאװ ,םעד ףא טקוקעג טינ זא ,ןכָארטשעגרעטנוא טרעװ טרָאװכָאנ םעניא
 -לעוו ןופ ,ןדִיי ןָאילימ רעצנאג א טּבעל רעניארקוא יד טימ טפאשענייכש רעטסטנעָאנ רעד
 ,עטלעטשעגנָא ,טפאשרעניד ןופ --לטירד א ךָאנ ,רעטעּברא ןופ טייטשאּב לטירד א עּכ
 יד רעּביא ןגעװטסעדנופ ןרעיול ,טַײקמערָא ןיא ךיוא ןּבעל עכלעוו ,רעלטימראפ עניילק
 -ָאס רעטלא רעד ןופ ןשינעײװכָאנ רעקלעפ עדייּב יד טָא ןשיװצ ןעגנויצאּב עקיטַײזנגעק
 -ַאּפ עשידִיי עקיטולּב טימ ,טַײז ןייא ןופ ,טָארד סָאד ןוא .טפאשטנַײפ רעלאנָאיצאנ-לאיצ
 ןופ ,ןוא ןסָאמ עשיניארקוא יד ןשיװצ גנוגעוואּב רעלאיצָאס רעשיעכיטס רעד אּב ןעמָארג
 יד עקידנטעּברא עשידִיי יד אֹּב טקראטשראפ ןוא רעטנוא סָאר טלאה ,טַײז רעטייווצ רעד
 -ניא ערעיײז םאגאה ,ןטסילאטיּפאק עשידִיי יד טימ טעטיראדילָאס רעלאנָאיצאנ ןופ ןליפעג
 טסרעסיוא רעּבירעד זיא ענ;ארקוא ןופ ןטסילאיצָאס יד ראפ .ךעלצעזנגעק ןענַײז ןסערעט
 ןסאמ עקידנטעּברא עשידִיי יד ןסַײרּפָא לָאז עכלעוו ,עדנאגאּפָארּפ אזא ןריזינאגרָא וצ קיטכיוו
 יד ןופ רעטעּברא יד טימ רעטעּברא עשידִיי יד ןקינייראפ ןוא ןטסילאטיּפאק עשידיי יד ןופ
 ,שידִיי ןיא רָאנ גלָאפרעד טימ ןרעװ טריפעגנָא ןעק עדנאגאּפָארּפ אזא .רעקלעפ עקימורא
 ויטקא ןלעװ עניארקוא ןופ ןטסילאיצָאס יד זא ,טינ קעפָאס םוש ןייק זיא רעּבירעד ןוא
 א ןריזינאגרָא .ה .ד ,םירייוואכ עשידִיי יד ןופ וויטאי;ציניא יד ןכעלקריווראפ וצ ןפלעהטימ
 ."יירעקורד עשידִיי עַײרּפ,

 .1 .נ עגאלַײּב יד ףָאס םוצ עז (1
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 רָאג ויִּב עקינײא טעליוּב ץנאג טקעלּפטנא טנעמוקָאד ןקיזָאד םענופ זילאנא רעד
 עּפורג, רעטנאקאּב קיניײװ רעד טָא ןופ קיטסירעטקאראכ רעד ראפ ןכירטש עטנאסערעטניא
 ,"ןטסילאַיצַאס-ןדִיי

 טָאה סָאװ ,ןטסילאיצָאס-ןדִיי יד ןשיוצ עטשרע יד ןעװעג זיא "עּפורג, עקיזָאדיד
 שיטקאפ ןוא עוויװס רעשידִיי רעד ןיא עיצאיצנערעפיד-ןסאלק ןּופ סעצָארּפ םעד טקרעמאּב
 רעטעּברא יד טימ ךַײלגוצ טריטאולפסקע טרעװ סָאװ ,רעטעּברא ןשידִיי םעד טקעדטנא
 רעד ןיא ןועװ ןגיוצעגנַײרא ךיוא רעּבירעד זומ רעכלעוו ןוא ,רעקלעפ עקירעּביא יד ןופ
 ראפ ןפמעק רעיראטעלָארּפ עלא טימ טנאה אֹּב טנאה יידעק ,גנוגעוואּב רעשיטסילאיצָאס
 ךעלכאזטּפיוה ךיז ןריטנעִירָא וצ טכוזעג עטשרע יד טָאה יז .גנּוײרּפאּב רעניימעגלא רעד
 עריא יװ ,רעּכָאּב-עװישעי ןפא טינ ןוא ,עקידנטעּברא יד ףא--רעקיטכיר ,רעטעּברא ןפא
 ןטסנידראפ עטסערג יד ןופ רענייא קעּפָאס ןָא זיא סָאד ןוא .(.א .א ןאמרעּביל) רעייגרָאפ
 ."עּפורג, רעד ןופ

 -עגסיורא טָאה סָאװ ,עטשרע יד ןעװעג ךיוא רעּבָא זיא "ןטסילאָיצָאס-ןדִיי עּפורג , יד
 -ערגאּב רעלאנָאיצאנ ןוא םזילאנָאיצאנ ןכעלרעגריבניילק ןופ ןרוּפש עטעליוּב ץנאג ןזיוואּב
 ןרעייגרָאפ רעטקעריד רעד ראפ טכיזניה רעד טָא ןיא יז טכאמ סע סָאװ ,טַײקטצענ
 ,"דנוּב ; םענופ

 יד ףא ןלאפנָא עפראש יד ןיא ןרעה קראטש ץנאג ךיז ןזָאל רענעט עשיטסילאנָאיצאנ
 .עוויוס רעשידַיי רעד ןופ ךיז ןרעטַײװרעד ןוא ּפָא ךיז ןסַײר סָאװ ,ןטסילאיצָאס-ןדִיי
 טינ עכלעװ ןופ ןעמָאנ םעניא טינ םעד ןגעק "עפורג, יד טריטסעטָארּפ לעמרָאפ ,סעמע
 יד ןיא , .םזילאָיצָאס םענופ ןסערעטניא יד ןיא ךעלסילשסיוא רָאנ ,ןעיידיא עלאנָאיצאנ זיא
 ןגעק רימ ןריטסעטָאוּפ- ףורפוא םעניא רימ ןענעייל--עפוג םזילאיצָאס םענופ ןסערעטניא
 רימ .ןסאמ ערעייז ןופ ןטסילאַיצָאס-ןדִיי יד ןופ גנורעטַײװרעד רעקידנעטשלופ רעד טָא
 ראפ ןלײװסױא לָאז רע קלָאפ א ראפ סָאװ ץוַײװנָא טינ םענייק ,ךיז טייטשראפ ,ןלעװ
 -רעטעּברא עסאמ יד ןיוא זא ,טַײצ ןיוש זיא סע זא ,רָאנ ןטפיוהאּב רימ .טַײקיטעט ןַײז
 עצנאג יד רעּבָא ."עיצּוילָאװער רעלאיצָאס רעד ןופ ךאז רעד וצ ןרעװ ןגיוצעגוצ לָאז ןדִיי
 ןזָאל ,ןָא טעדנעװ עפורג יד סָאװ ,עיצַאטנעמוגרא יד ןוא עגארפ רעד ןופ גנולעטש
 .קאמשעגַײּב ןשיטסילאנָאיצאנ ןטמיטשאּב א רעּביא

 קידנעייגסיווא טינ ,ןעמוקעג יז זיא ,"עּפורג, יד טרעלקרעד ,שידִיי וצ ענעגייא סָאד
 ןלאסָאלָאק םעד ּבילוצ ךעלסילשסיוא רָאנ ,סעכָאנאה עשיטסילאנָאיצאנ זיא טינ עכלעוו ןופ
 םענופ עדנאגאּפָארּפ רעכַײרגלָאפרעד רעד ראפ ךארּפש רעקיזָאדרעד ןופ טרעװ ןשיטקארּפ
 ךארּפש עקידעּבעל סלא שידִיי .ןסאמ עקידנטעּברא עשידִיי עטיירּב יד ןשיװצ םזילאָיצָאס
 -נַײרא ףא רעװעג קיטּכעמ א זיא ,ףורפוא םעניא טרעלקרעד טרעװ ,ןסאמ-סקלָאפ יד ןופ
 ןקיזָאד ןטימ ןוא ןליפעג ערעייז ןוא ןּבעל רעייז ןופ ןשינעפיט עמאס יד ןיא ןעגנירדוצ
 .םוילאיצָאס םעד ייז ןשיוװצ ןרידנאגאּפָארּפ םאֹּב ךיוא ןצונאּב טיירּב ךיז ןעמ זומ רעוועג
 עשיטסילאנָאיצאנ ענעכָארּפשעגסױא ןייק ןאראפ טינ ָאד ךיוא ןענַײז ,סע טסייה ,לעמרָאפ
 ןפא ךיז ןפוראפ עקידרעדייסעק סָאד ,ןטנעמוגרא ראוטרעּפער רעצנאג רעד רעּבָא .ןצנעדנעט
 סע עּכלעװ טימ ,סעכָאנאה *עשיטסישידִיי , ןייר ייר א ןוא ןװָאנאמָאגארד ןוא *טעװסזאר,
 יד טיצ ןיהּוװ ןוא ןענאוונופ טעליוּב ץנאג ןקעלּפטנא ,ףורפוא םענופ ןרָאטװא יד ןרירעּפָא
 .שידִיי וצ "עּפורג , רעד ןופ גנויצאּב

 -עטקאראכ רעד ראפ ךירטש ,ןוויטיזָאּפ א דָארג לאפ םעד ןיא ןוא ,ןטעליוּב ץנאג א
 ןופ ןאלּפ רעד ךיוא טיג "עּפורג, רעד ןופ עִימָאנָאיפ רעשיגָאלָאעדיא רעד ןופ קיטסיר
 סע יװ .טַײצ רעטשרע רעד ףא טקיעמעגנָא ךיז ראפ טָאה יז סָאװ ,טעּברא-גאלראפ רעד
 ךיז ןבילקעג ייר רעטשרע רעד ןיא 'עּפורג, יִד טָאה ,ףורפוא םענופ ןעעז וצ זיא
 אב רעטעּברא עשידִיי יד ןופ עגאל יד :יװ ,ןגאדפ טכלעזא סעּבאגסיוא עריא ןיא ןטכיולאּב
 ןסאלק עמערָא יד וצ ןדִיײרעִיראטעלָארּפ יד ןופ ןעגנויצאּב יד ,!טסילאטיּפאק עשידִיי יד
 ןרענָאיצװײלָאװער-לאיצָאס ןקידנפיול םענופ סוהעמ םעד ,גנורעקלעפאּב רעשידִיי-טינ רעד ןופ
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 ,טגָאזעג שרעדנא .עּפָארײא-װערַײמ ןיא גנוגעוואּב-רעטעּברא יד ןוא דנאלסור ןיא ףמאק
 עקידנטעּברא עשידִיי יד ראפ ןקעלּפטנא ןיא ןעעזעג "עפורג , יד טָאה עּבאגפוא-טּפיוה ריא
 עשידִייטינ יד טימ יײז ןרעטנעענרעד ,עוויוס רעשידִיי רעד ןיא םזינַאגאטנא-ךסאלק םעד
 טימ ןוא דנאלסור ןיא ףמאק ןרענָאיצװילָאװער ןטימ ייז ןריסערעטניראפ ןוא עקידנטעּברא
 .גנוגעוואב-רעטעּברא רעלאנָאיצאנרעטניא רעד

 -עטאמ עשירארעטיל ןעלמאז ראפ םארגָארּפ , יד טנידראפ טַײקמאזקרעמפוא עסיוועג א
 ךיוא יװ ,דָאטעמ םעד טָא ןופ גנודנעװנָא םעצע יד .ףורפוא םוצ טגיילעגוצ זיא סָאװ ,"ןלאָיר
 "עּפורג, יד זא ,טעליוּב ןוא רָאלק ןזַײװאּב ,"םארגָארּפ, רעד ןופ םענראפ ןוא טלאהניא רעד
 -ַאס יד ןופ זילאנא ןקיטַײזלא ןפא טעּברא ריא ןריזאּב וצ טּבערטשעג ןָא ּבײהנָא ןופ טָאה
 .עוויווס רעשידִיי רעד ןיא ןשינעטלעהראפ עשימַאנָאקע-לאָיצ

 רעד ןופ "טרָאװכָאנ; רעד רָאפ ךיז טימ טלעטש סערעטניא ןרעסערג א ךָאנ רעּבָא
 ןעגנוטערטסיורא סווָאנאמָאגארד ייר א ךָאנ טימ ןעמאזוצ .ףורפוא םוצ עּפורג רעשיניארקוא -

 ןופ סוהעמ ןוא םענַאּפ םעד דארג ןסיוועג א זיּב ןקעלּפטנא וצ "טרָאװכָאנ; רעד טפלעה
 -נגייא ריא זַײװלײט ןרעלקרעד וצ ןוא "ןטסילאְיצַאס-ןדִיי עּפורג, רעטנאקאּב קינײװ רעד
 .עיציזָאּפ עפוקט רענעּבעגעג רעד ראפ עכעלנייוועגמוא ןוא עקיטדא

 רעשיטסילאיצַאס רעד ראפ גנוטערטסיורא עוויטקא סװָאנאמָאגארד עקיזָאדיד ,וועגא
 טינ ןוא עקיצנייא יד טינ ןעוועג ןזיא שידיי ןיא ןסאמ עשידִיי יד ןשיװצ עדנאגאּפָארּפ
 -יצאנ רעצנאג ןַײז ןופ ריפסיוא רעשיטקארּפ רעטנעװקעסנַאק א זיא סָאד .עקילעפוצ ןייק
 טקידײטראפ ןרָאי ןופ ךעשעמ ןיא טָאה רע סָאװ ,עיצּפעצנַאק רעשיטסילארעדעפ-לאנָא
 .ןזַײרק עשיטנארגימע יד ןיא ןוא עסערּפ רעד ןיא

 שידִיי ןיא רוטארעטיל עשיטטילא;צַאס א ןפאש וצ טַײקיטײנ רעד ןגעװ עגארפ יד
 ךָאנ ןטנארגימע יד ןופ ןעגנולמאזראפ רעווענעשז יד ףא טקורעגסיורא ווָאנאמָאגארד טָאה
 עקיזָאדיד ףא טלקיװטנא טָאה רע סָאװ ,סיזעט ןטרעפ ןֹוא ןטירד ןיא .1880 גנילירפ ןיא
 :רימ ןענעייל ,ןעגנולמאזראפ

 עּפָארײא-ךערזימ ןיא עדנאגאּפָארּפ רעשיטסילאיצָאס רעד ןופ ןסערעטניא יד ןיא, 3
 עסערפ עשיטסילאיצָאס א ןריזינאגרָא וצ קיטיינ סיוכרוד ראפ גנולמאזראפ יד טנעקרענא
 -עה יד ןופ ןכארּפש יד ןוא ןכארּפש-עכולעמ יד ףא רָאנ טינ ןוא ,ןכארּפש-סקלָאּפ יד ףֹא
 ןאראפ ןיוש זיא עּפָאריײא-ךערזימ ןופ ןכארּפש-סקלָאפ יד ןופ יװ סיויעה, .4 ."ןדנאטש ערעכ
 -ראפ יד טנעקרענא ,שינעמור ןוא שילוּפ ,שיניארקוא ,שיסור ןיא עסערּפ עשיטסילא;צָאס א
 ןופ ןכארּפש יד ןיא עסערפ אזא ןריזינאגרָא וצ עּבאגפוא רעכעלטנדרָא רעד ראפ גנולמאז
 ,רעזאקוואק ןוא ןדִיי יד ןופ ןכארּפש יד ןיא ,ןסורסַײװ ןוא רעניװטיל ,ןטעל ,רענָאטסע יד
 עשישטַײד יד ןופ רעגייטש םוצ רוטארעטיל עשיטסילאיצַאס עשישטַײד יד ןסאּפוצ ךיוא ןּוא
 ,(6 "עּפָארייא-ךערזימ ןיא רעטעּברא

 ןיא ךיא טרעקעגמוא לָאמניײא טינ וָאנאמָאגארד ךיז טָאה עגארפ רעקיּבלעזרעד וצ
 -ָארּפ עשיטסילאי;צָאס יד ןוא ןטנגעג עכעלריטאנ יד, לקיטרא םעניא .ןרָאי עקידרעטעּפש יד
 ןיא טקורזעג ןעוועג עליכטאכעל) "עּפָאריײא-ךערזימ ןופ ןכארּפש עשִיעּבעלּפ יד ןיא עדנאגאּפ
 רעדיװ ווָאנאמָאגארד טפראשראפ (1881 ,1 .מונ *אדאמָארג , וצ עגאלַײּב ,"אקליּפס אנליװ,

 "עשִיעּבעלּפ, יד ןופ ןכארּפש יד ןיא עדנאגאּפָארּפ רעשיטסילאיצָאס רעד ןגעװ עגארפ יד
 --ןטנגעג עלא ןיא , ...שיטקארּפ ןוא טערקנַאק עגארפ יד ןיוש רע טלעטש ָאד .רעקלעפ
 -ילאיצָאס יד ןופ ןערדאק עוויטארעדעפ עקידנעטש ןרעװ טריזינאגרָא ןפראד -- רע טּבַײרש
 -יס א ןריזינאגרָא וצ ןטערטוצ ץלא ראפ רעִירפ ןפראד סָאװ ,ןעיײטראּפ-סקלָאפ עשיטס
 -יטרָא יד ןופ ןכארּפש יד ןיא ןעיידיא ערעייז ןופ עדנאגאּפַארּפ עשירארעטיל עשיטאמעטס

 :סעינָאלַאק יד ןופ ןכארּפש יד ףא ךיוא טכא ןרעװ טגיילעג ףראד ַײּברעד .רעקלעפ עק
 ,(6".א .א עשיּברעס ,עשרעטָאט ,עשיראגלָאּב ,עשידִיי ,עשישטַײד
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 .שידִיי ןיא עסערּפ רעשיטסילאָיצָאס רעד ןופ ּבײהנָא רעד-ץינשזריק .א 60

 -רא ןַײז ןיא 1882 ןיא עגאופ עקיזָאדיד טריראּב וָאנאמָאגארד טָאה לָאמ ןטירד םוצ
 'רעשיואלס, רענָאדנָאל רעד ."ןָאדנָאל ןיא לזַײרק ןשיװאלס ןיא עגארפ-ןדִיי יד, לקיט
 ןעמָארגָאּפ עשידַיי יד ןגעק גניטימ-טסעטָארּפ א טריזינאגרָא טָאה לזַײרק (רעשיטסילאָיצָאס)
 רעד .ןיקטָאּפארק רטָאיּפ גארטרָאפ א טימ ןטָארטעגסױרא זיא'ס ןכלעוו ףא ,עניארקוא ןיא
 רָאנ .ןעמָארגָאּפ יד ןיא עקידלוש יד ןגעק עִיצּוילָאזער עפראש א ןעמונעגנָא טָאה גניטימ
 לָאֹמא ךָאנ רע טָאה טַײהנגעלעג רעד אֹּב .טקידירפאּב טינ ןװָאנאמָאגארד טָאה סָאד
 םעניא טגָאזעגסױרא טרעװ סָאװ ,קנאדעג םעד ןכָארטשעגרעטנוא ןוא טרעזאכעגרעּביא
 -אּב טימ, ...:ןּבעגעגוצ ןוא ,"ןטסילאַיצָאס-ןדִיי עּפורג, רעד ןופ ףורפוא םוצ "טרָאװכָאנ,
 יד ןיא ןדִיי לָאצ רעסיורג רעד ףא טקוקעג טינ-זא ,ןענעכייצראפ ןעמ ףראד גנורעיוד
 ןגעװ קנאדעג רעד טציא ויּב ךָאנ טנגעגאּב ,ןויײרק עשיטסילאָיצָאס עשיליוּפ ןוא עשיסור
 עליפא ,ןטסילאָיצָאס יד ןשיװצ עליפא ליפעגטימ קיניײװ רעייז "קלָאפ ןשידִיי ןיא ןייג,
  "װא יװ ,םעד ןופ ןגַײצרעּביא ןירעד טנָאקעג ךיז טָאה עמ יװ ,ןדִיי-ןטסילאיצָאס יד ןשיוצ
 ...רענָיארקוא ןוא ןדייךןטסילאיצָאס עקינייא ןופ גאלשרָאפ רעד ןרָאװעג ןעמונעגפוא זיא סע

 .(1 *עּפָאריײא-ךערזימ ןופ ןדִיי יד ןופ ךארּפש רעקידעּבעל רעד ףא ןרושָארּב ןּבעגסיורא ןגעוו

 ןריזירעטקאראכ סָאװ ,ןלאירעטאמ יד ףא ןטלאהראפ רעגנעל לסיּבא ךיז ןּבָאה רימ
 ןשיוצ עדנאגאּפָארּפ רעשיטסילאיצָאס ןגעו עגארפ רעד וצ ןװָאנאמָאגארד ןופ גנויצאּב יד

 יד ןוא גנוייטשטנא יד רעכעלדנעטשראפ ליפ טרעװ ןַײש רעייז ןיא לַײװ ,ןסאמ עשידִיי יד

 ."ןטסילאָיצָאס-ןדִיי עּפורג , רעד ןּופ עִיציזָאּפ

 -טנא זיא *עּפורג , עקיזָאדיד זא ,רָאלק ןצנאגניא טאמיק ןיֹוש זיא ,רימ ןעניימ ,טציא

 ךיז טָאה יז זא ,טַײקיטעט סװָאנאמָאגארד ןופ גנוקריוו רעטקעריד רעד רעטנוא ןענאטש

 -סיוא רעקיזָאדרעד ּביוא) רעלענָאיצאזינאגרָא ןוא רעשִיעדיא רעטסגנע רעד ןיא ןענופעג

 א .לוַײרק סװָאנאמָאנארד טימ גנודניּבראפ (רָאְירעּפ םענעּבעגעג ןראפ קיסאּפ זיא קורד

 םעצע םעניא ןעניפעג וצ רעװש טינ זיא ןעיידיא סווָאנאמָאגארד ןופ גנוקריוו עקראטש

 ףֹא ךיז ןפוראפ סָאד ,עִיצילאג ןופ ןדִיי יד וצ סערעטניא רעד) "עּפורג, רעד ןופ ףורפוא

 טאמיק זיא סע .(.וװ .זא .א עּפָאריײא ץנאג ןיא ןכארּפש "עשיעּבעלּפ , יד ןופ גנוּבעלפוא רעד

 -פוא םענופ גנוּכעלטנפעראפ יד -- גנוטערטסיורא םעצע יד עליפא זא ,קעפָאס ןדעי רעסיוא

 -אלָאכעל זיא ,וויטאיציניא רעטקעריד רעד טיול טינ ּביוא ,טכאמעג "עּפורג, יד טָאה -- ףור

 ןוא ןװָאנאמָאגארד ןופ גנוקריווטימ רעוויטקא רעד אּב ןוא גנוקריוו רעד רעטנוא סעכָאּפ

 ,לזַײרק ןַײז

 עיציזָאּפ רעד ףא ןענאטשעג ןיימעגלא ןיא זיא *עּפורג, יד סָאװ ,ראפרעד עקאט ןוא

 ןטסילאיצָאס-ןדַיי עקירעּביא יד ןשיװצ טרילָאזיא ןּבילּבעג יז זיא ,לזַײרק סוָאנאמָאגארד ןופ

 סע יװ .ליפעגטימ םוש ןייק ןענופעג טינ יז ןשיװצ טָאה ףורפוא ריא ןוא ,דנאלסיוא ןיא

 טָאה רע רעכלעו ףא ,גנולמאזראפ רעטנָאמרעדנּבױא רעד ףא זיא ,װָאנאמָאגארד טלייצרעד

 ןגעו גאלשרָאפ ריא טימ *עּפורג, יד ךיוא ןטָארטעגסױרא ,ןסיועט ענַײז טקידייטראפ

 -עגפוא זיא גאלשרָאפ רעקיזָאדרעד רָאנ ,שידִיי ןיא רוטארעטיל עשיטסילאיצָאס ןּבעגסיױרא

 טּבַײרש -- ךיז טכאד, .לאדנאקס א וצ ןעמוקעג טינ ריש זיא סע זא ,יוזא ןרָאװעג ןעמונ

 קנאדעג רעד ןפורסיורא טנָאקעג טָאה גנורעדיוורעד א ראפ סָאװ -- וָאנאמָאגארד םעד ןגעוו

 ןַײז לָאז ,ךארּפש א ףא ךָאנ "אקינאכעמ איארטיכ , (רושָארּב) עקיּבלעזיד ןּבעגסיורא ןגעוו

 ןעגנוגנערטשנָא עכעלנייוועגרעסיוא יד קנאדא רָאנ זיא ןגעווטסעדנופ ןוא ,"ןָאגראשז, ףא

 טקידנעעג טינ גנולמאזראפ עטנָאמרעדנּבױא יד ךיז טָאה רעציזרָאפ םענופ טקאט םעד ןוא

 קנאדעג םוצ .ה .ד) םיא וצ סָאד ךיז ןּבָאה גנוציירפוא אזא טימ .לאדנאקס ןסיורג א טימ

 ןוא רעשיסור רעד ןופ רענדער יד ןגיוצאּב (.ק .א--שידַיי ןיא רושָארּב יד ןּבעגסיורא ןגעוו

 .(6 "גנומאטשּפָא רעשידִיי ןופ ןענָאזרעּפ--סרעדנוזאּב ןוא ,ןעייטראּפ עשיטסילא;צַאס רעשילױּפ

 .541 .ז ,טרָאד (1

 -אמָאגארד ןגעװ טעּבוא רעשיפאוגָאי-שיטירק סיקסוואלסאז .ד רענעזיװעגנָאנּבױא רעד טול טריטיצ (?
 ,113 .ז ,ןוװָאנ



 61 ' ךוּבלמאז רעשיגָאלָאָילּביּב

 רע-10 יד ןיא ןטסילאיצָאס-ןדִיי יד .ךעלדנעטשראפ ןוא ךעלריטאנ ץנאג זיא סָאד ןוא
 ןעוועג ,טסּוװאּב יװ ,טַײהרעמ רעטסערג טַײװ רעיז ןיא ןענַײז ןרָאי רע-80 ּבײהנָא ןוא

 ןוא ,טסּוװעג טינ יז ןּבָאה ןסאמ עקידנטעּברא עשידִיי ןייק ןופ ,שיטילָאּפָאמסָאק-וװ;אנ
 רעשידִיי רעד ןיא טעּברא רעלעיצעּפס א ןגעװ טכארטעג טינ עליפא יײז ןּבָאה רעּבירעד
 -ָאװער (רעשיליוּפ) רעשיסור רעד ןופ רעדילגטימ יװ זיױלּב טכארטאּב ךיז ןּבָאה ייז .עוויווס
 ךַײלגוצ ,ייז ןּבָאה עּבאגפוא רעקיצנייא רעייז ראפ ; עיצאזינאגרָא רעשיטסילא;צָאס-רענָא;צויל
 רעד ןופ ןסאמ-טנורג יד ןשיװצ טעּברא יד זיולּב ןטלאהעג ,ןדלי-טינ םירייוואכ ערעייז טימ
 ,רָאלק זיא רעּבירעד ןוא .םירעיוּפ ןוא רעטעּברא עשיליוּפ ןוא עשיסור יד -- גנורעקלעפאּב
 -סיורא עריא ןוא "ןטסילאיצַאס-ןדִיי עּפורג, רעשיװָאנאמָאגארד רעד ןופ עיציזָאּפ יד זא
 סָאװ ,עכלעזא יװ ,עשיטסילאנָא;צאנ ףיט יװ ,ןעמענפוא טפראדעג ייז ןּבָאה ןעגנוטערט
 ,ףמאק ןרענָא;צּוילָאװער ןוא םזילאיצָאס םענופ סעדיוסעי םעצע יד ןכעדּפשרעדיװ

 טזַײװ ,"ןטסילאיצָאס-ןדִיי עּפורג, יד ךיז זיא ףורפוא םעד ןּבעגסיורא ןכָאנ ןכיגניא
 ךיז ןעמ טָאה טַײקיטעט רעקידרעטַײװ ריא ןופ ןרוּפש ןייק ףא ,סלאפנדעי .ןלאפעצ ,סיוא
 ,ןסױטשעגנָא טינ ךָאנ לַײװרעד
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 ."גנוטַײצ רעטײּברא, רעגרּוּברעטעּפ יד

 רעד ןופ ףורפוא םענופ גנוכעלטנעפעראפ רעד ךָאנ םורא רָאי ּבלאה א ןיא ךערעעּב
 -רעטעּפ ןיא--דנאל ןופ רעטנעצ ןרענָאיצילָאװער ןיא ,דנאלסור ןיא זיא "עּפורג, רעוװענעשז
 גנוטַײצ רעשיטסילאיצָאס-רענָאיצוילָאװער רעשידרערעטנוא ןא ןופ רעמונ א סיורא -- גרוּב
 "גנוטַײצ רעטײּברא,--שידִיי ןיא

 -לָאװָאדָאראנ,-ןדִיי ןּבעגעגסיורא ןּבָאה גנוטַײצ עקיזָאדיד סָאװ ,םעד ףא טקוקעג טינ
 רעשיטסילארעדעפ-שיטסילאנָאיצאנ סװָאנאמָאגארד ןֹופ רענגעק עלעיּפיצנירּפ .ה.ד ,"סעצ
 ןגעווטסעדנופ ,"ןטסילא;צָאסךדִיי עּפורג, ןייז ןופ ךיוא ןיוש עליימעּב ןוא ,עִיגָאלָאעדיא
 טמיטשאּב ןעגנונַײשרעד עדייּב יד טָא ןשיווצ זיא גנודניּבראפ עכעלרעסיוא ןא זא ,זדנוא טכוד
 .ָאטינ ךָאנ לַײװרעד םעד ראפ ןענַײז ןזַײװאּב עלאטנעמוקָאד ןוא עטקעריד ןייק םאגאה ,ןאראפ

 ןעגנּוושנא עשיטילַאּפָאמטָאק רעקיטכיר רעדָא עשיטסילאנָאלצאנרעטניאיולאנ יד אּב
 -ָאװער רעשידִיי רעד ןשיװצ טשרעהעג דָאירעּפ ןקיזָאד םעניא ןּבָאה סָאװ ,ןעגנומיטש ןוא
 ןּבעגסיורא ןגעװ קנאדעג רעד זא ,ךעלגעמ טינ יװ טאמיק טעשָאּפ זיא ,טנגוי רערענָאיצּויל
 ןייטשטנא רעריא עּפורג רענעי רעדָא רעד אּב לָאז שידִיי ןיא טפירשטַײצ עשיטסילאיצָאס א
 עשידִיי עטקאפמָאק טימ ןערטנעצ יד ןופ טַײװ ,גרוּברעטעּפ ןיא ךָאנ טארפיּב .קידנעטשּבלעז
 ןופ גנוקריו זיא טינ עכלעװא ןַײז טוומעג טָאה ָאד זא ,רָאלק רעּבירעד זיא סע .ןסאמ
 ראוונאי-- 1880 ינּי--ןטקאפ עדייּב יד טָא שיגָאלָאנָארכ רימ ןכַײלגראפ .טַײז רעד
 זיא ףורפוא רעװענעשז רעד זא ,ןענעכער וצ טנורג ןטמיטשאּב א ריּמ ןעמוקאּב-- 1
 -ןדִיי רעגרוּברעטעפ עפורג א טגעװאּב טָאה סָאװ ,טַײז רעד ןופ לומיטס רענעי ןעוועג
 עשיטסילאיצָאס א ןפאש ןגעװ עגארפ יד ןזייל שיטקארּפ ןוא ןלעטשקעװא ןטסילאַיצַאס
 .שידִיי ןיא טפירשטַײצ

 -ופעגסיוא טָאה סָאװ ,רָאטנאק .ר טגָאזעגסױרא רעטשרע רעד טָאה ערַאשאה אזא
 ערָאשאה עקיזָאדיד ןוא ,(!ןּבירשאּב ךעלריפסיוא יז טָאה ןוא "גנוטַײצ רעטייּברא, יד ןענ
 .ןעמענָא םָאקלופ ךיז טזָאל

 עשיטסילאיצַָאס-רענָאַיצילַאװער עטשרע יד ,טסּוװאּב יו ,זיא "גנוטַײצ רעטייּברא, יד
 סנָאזניקדאר :טלעװ רערָאג רעד ןיא רָאנ ,דנאלסור ןיא זיולּב טינ שידִיי ןיא טפירשטַײצ
 םיא ןּבָאה סע ןעוו ,דָאירעּפ ןטצעל ןַײז ןיא עליפא (1879--1876) "םעל לוק, רעגרעּבסגינעק
 ,ךיז טייטשראפ ,ןָאק ,םירייוואכ ענַײז טימ יקסוועשטניוו .מ טצונעגסיוא טַײצ ֹוצ טַײצ ןופ
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 ןעלקיטרא סיקסוועשטניװ ןופ עליפא "םזילא;צָאס , רעד--ןּבשעכ ןיא ןרעװ ןעמונעגנַײרא טינ
 ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה רע רעדָא ,"רעשעיװענ-שילּביּב, א ךעלכאזוטּפיוה ןעװעג זיא
 יד רָאפ ןיז טימ טלעטש סע סָאװ ,סערעטניא רעד .םיזָאמער ענעמּוװשעצ-טפאהלּפענ
 ןגעו ַײס זיא ,רעּבָא ןרעיודאּב םוצ .סיורג רעדנוזאּב רעּבירעד זיא ,"גנוטַײצ רעטייּברא,
 -עּבראטימ ןוא ןרָאטקאדער עריא ןגעװ ַײס ,טפירשטַײצ רעקיזָאדרעד ןופ גנּוייטשטנא רעד
 .ןגָאז טינ ךאז ןייק טמיטשאּב לַײװרעד ךָאנ ןעמ ןָאק -- גנוטיירּפשראפ ריא ןגעוו יײס ,רעט

 -רא, יד לפיו ףא ,םעד ןגעװ ךיוא ןגָאז טינ טשינרָאג עטאסעל ןעמ ןָאק טמיטשאּב
 רעטקאּפמָאק א טימ ןענָאיאר יד ןיא גנוטיײרּפשראפ א ןעמוקאּב טָאה "גנוטַײצ רעטייּב
 זיא סע .טמיטשאּב ןעװעג קעפָאס םוש ןָא זיא יז עכלעו ראפ ,גנורעקלעפאּב רעשידִיי
 ןענופעג גנוכוזרעטנוא ןא סייעּב ןעמ טָאה ריא ןופ ןראילּפמעזקע ייווצ זא ,טסּוװאּב רָאנ
 -ער קיטעט ןעװעג ןענַײז ןרָאי ענעּבעגעג יד ןיא ּוװ ,טרעקראפ ,קסנימ ןיא .(: ענדָארג ןיא
 עשידִיי לָאצ עשּפיה א ןגיוצעגנַײרא ןעועג זיא סע עכלעוו ןיא ,ךעלזַײרק ערענָאַיצּוילַאװ
 -רא, רעד ןגעװ ,שטיװרוה .י עטנָאמרעדנּבױא יד טרעלקרעד סע יװ ,ןעמ טָאה ,רעטעּברא
 .טרעהעג טינ עליפא *גנוטַײצ רעטייּב

 ןופ עִיּפָאק עכעלטקניפ א רָאנ ,גנוטַײצ םעצע יד טינ ךיז טניפעג סושער רעזדנוא ןיא
 -ָאװער רעדארגנינעל םענופ רעטלאווראפ רענעזעװעג רעד טכאמעג טָאה סע עכלעוו ,ריא
 ןופ גנוּבַײרשאּב עכעלרעסיוא יד ךיוא טרעהעג ןילכאמ 'כ םעד .ןילכאמ .ד ,ייזומ-עִיצּויל
 ,גנוטַײצ רעד

 רעד .(21/624) טאמרָאפ-טסָאּפ ןסיורג ןטַײז 6 ןופ טייטשאּב "גנוטַײצ רעטייּברא , יד
 טימ טלגנירעגמורא ןוא טניט-טעלָאִיּפ טימ טריפארגָאטקעה זיא (ןטלאּפש ייוװצ ןיא) טסקעט
 עטקורדעג עסיֹורג טימ טכאמעג ןיא גנוטַײצ רעד ןופ לּפעק סָאד .למער ןטיור-ךיילּב א
 ,'1 .מונ, ןּבעגעגנָא זיא ,לּפעק ןרעּביא ,ןטימ ןיא .סעִיסיוא (טנאה רעד טימ טנכייצעג)
 טּפיוהרעּביא ,עיּפָאק רעד ןופ טסקעט ןיא .'1881 ראוונאי ןעט-15, עטאד יד --סקניל ןוא
 ,סוא טְזַײװ ,ןענַײז עכלעוו ,רעטרעװ ךאסא ץזָאלעגכרוד ןענַײז ,טַײז רעטשרע רעד ףא
 .לאניגירָא םעניא ןּבירעגּפָא

 .ר טוַײװרעד סע יװ ,"גנוטַײצ רעטייּברא, רעד ןופ טלאהניא רעצנאג רעד טאמיק
 םעד ןופ ץאזּבא ןטשרע ןוא לקיטרא-טייל םענופ ןכַײלגראפ עלעוטסקעט טימ רָאטנאק
 ןטשרע םענופ גנוצעזרעּביא עטצריקראפ ןוא עטרעדנעעג סָאװטע ןא זיא ,לקיטרא ןטייווצ
 ,1880 רעּבאקעד ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,"אטעזאג איאשטָאּבאר, רעשיסור רעד ןופ רעמונ
 זיא סע םאגַאה ,יגנוטַײצ רעטייּברא , יד .װָאּבאילעשז .יא .א ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא
 ,ןפיוא אזא ףא ,ןָאק ,טריגאדער ןוא ןּבעגעגסױרא יז טָאה סע רעװ ,טלעטשעגטסעפ טינ
 רעד אּב ."סעצלָאװָאדָאראנ,-ןדִיי עּפורג א ןּופ ןאגרָא ןא ראפ ןרעװ טנעקרענא טמיטשאּב
 גניצאּב רעד ןגעװ ןעגנוניימ עקידנשרעה ןוא ןעגנולעטשרָאפ עקיטציא ויּב יד ןופ ןַײש
 שידִיי וצ ןוא עוויװס רעשידִיי רעד ןיא טעּברא רעד וצ "סעצלָאװָאדָאראנ,- ןדִיי יד ןופ
 ,גנוטַײדאּב ןוא סערעטניא ןרעדנוזאּב א טקאפ רעקיזָאדרעד טמוקאּב

 א (| :ןופ טיטשאּב "גנוטַײצ רעטליּברא , רעמונ םענענאראפ םעד ןופ טלאהניא רעד
 -עג טריפעגסיוא זיא גנוטסעפ רעװָאלװאּפָארטעּפ רעד ןיא זא ,םעד ןגעוװ גנולייטימ-רעיורט
 ;וָאקאינסערּפ ןוא יקסווָאקטאיוק "סעצלָאװָאדָאראנ, יד רעּביא לייטרוא-טיוט רעד ןרָאװ
 -רא ןא (3 ןוא "1881 ראוונאי 15 ןעד גרוּבסרעטעּפ, :לּפעק ןרעטנוא ,לקיטראטייל א (2

 | ."ןעּבעל סרעטייּברא ןאפ, : ןעמָאנ ןרעטנוא ,לקיט
 םארגָארּפ יד םרָאפ רערעלּּפָאּפ א ןיא ןוא ןצרֹוק ןיא טרילומרָאּפ לקיטראטייל רעד

 ןּבאגפוא ןוא ןליצ יד טרעלקרעד ןרעװ סע יװ ,םעד ךָאנ ."אילָאװ איאנדָאראנ, רעד ןופ
 ןרעװ ,'דאראנ ןעכעלקילגנוא ןעמערָא ןופ ןעגיוא איד ןענעפע אוצ,-- גנוטַײצ רעד ןופ
 ראפ ,ןעגנורעדָאפ-טּפוה עלא טריטנעמָאק רעלּּפָאּפ ןוא טנכערעגסיוא טקנוּפ ךָאנ טקנוּפ
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 6 ךוּבלמאז רעשיגָאלָא;ײלּביּב

 רעקיזָאדרעד ןופ ןעמָאנ םעצע רעד םאגאה ,"אילָאװ איאנדָאראנ, יד טפמעק סע עּכלעװ
 .גנוטַײצ רעד ןיא טינ ץעגרעניא טרירוגיפ ייטראפ

 סָאװ ,רענעײל א ראפ טמיטשאּב ןעװעג ויא גנוטַײצ יד סָאװ ,םעד ףא טקוקעג טינ
 -נופ ,עדנאגאּפָארּפ רעשיטסילאיצָאס-רענָאיצוילַאװער ךרוד טרירעגנָא טינ ןטולכאל ךָאנ זיא
 עלא םיא ראפ ןפראשראפ וצ ךַײלג ךעלגעמ ראפ ןענופעג עיצקאדער יד טָאה ןגעווטסעד
 -רעהטסּבלעז עשיראצ יד ןטכינראפ יװ ,"אילָאװ איאנדָאראנ, רעד ןופ ןעגנורעדָאפ-טנורג
 ןוא םיצירּפ יד אֹּב דרע יד ןעמענּפָא ,גנוטערטראפ-סקלָאפ א טימ יז ןטַײּבראפ ןוא גנוש
 עקידנעטש יד ןרידיוקיל ןוא ןקירּבאפ :ד ןריזילאנָא;צאנ ,קלָאפ םעד יז ןּבעגרעּביא
 .יימרא

 -ָאטש םעד ,ךעלסילשסיוא טינ ּביוא ,טּפױהרעד ןעניז ןיא ,ךעלריטאנ ,טָאה גנוטַײצ יד
 ףא ךעלריפסיוא רעמ לקיטראטייל רעד ּפָא ךיז טלעטש רעּבירעד ןוא ,קינשאּפערָאה ןשיט
 ,רעטנוא ַײּברעד טכַײרטש ןוא ןטנאקירּבאפ יד ךרּוד רעטעּברא יד ןופ עיצאטאולּפסקע רעד
 יז ןפלעה ןוא ןטסילאטיּפאק יד ראפ קידנעטש ןעייטש עטמאאּב ענַײז ןוא רעסייק רעד זא
 .ןסאמ עקידנטעּברא יד ןריטאולּפסקע ןוא ןקירדוצרעטנוא

 ,ןטייק יד ןסַײרעצ רעטעּברא יד וצ ףור ןסייה א טימ ךיז טקידנעראפ לקיטראטייל רעד
 טעװ סָאװ ,געװ א ןאראפ זיא'ס זא ,ייז ןרעלקרעד ןוא רעדירּב ערעייז ןגיוא יד ןענעפע
 .טַײקמערָא ןוא טפאשטכענק ןופ סעריוד עקידנעמוק ערעייז ןוא ייז ןעַײרּפאּב

 ךיז טסעװ וד סאוו ;ארומ ןייק טינ ּבאה ,טיירטש ןייד ןיא ךאווש טינ רעװ ,אייג,...
 ײַּב ןעלאפ טעװ אנוש רעד ןוא ,ןירעװ רעקראטש טייז ןייד ףיוא טעװ ,ןעראטס רהעמ
 יו ץלא וטסעװ ,אנוש םוצ ןעלאפ ןיירא טסעװ וד וליפא ןעװ ןוא .סיפ איד רעטנוא ריד
 ענייד ראפ דנעה איד ןיא טייהיירפ ןוא טייהראוו ןופ דרעװש ןיטימ טסּבראטש אוד זא ,ןעס
 קיּבײא ףיוא ןענאמרעד אוצ ןעּבאה ריד ןילעװ רעדניק סדניק ענייד ,רעדניק ןוא רעדירּב
 .(ג "טייהראוו ןוא טייהיירפ ריפ ןעּבעל ןייד טגייליגקעװא טסאה אוד זא

 ןעלסילשסיוא ךיוא ךיז טמענראפ "ןעּבעל סרעטייּברא ןאפ , לקיטרא רעטייווצ רעד
 -עג סָאד טלָאװ עמ .יװ ,ןטקאפ עטערקנָאק ןייק ןטולכאל טינ טלאהטנא ןוא עיצאטיגא טימ

 .ןעמָאנ ןַײז טול קידנלייטרוא ,ןטראוורעד טנָאק -
 ןעו ,דרע רעד ףא ןּבעל ןשיװצ ךַשלגראפ א ןופ ןָא ךיז טּבייה לקיטרא רעקיזָאדרעד

 יד טימ ,םירכָאס ןוא ןטנאקירּבאפ ,םיצירּפ ,עטמאאּב ,םירָאסייק ןַײק ןעוועג טינ ךָאנ ןענַײז סע
 קיּבראפ ןוא טעליוּב .גנונעדרָא רעשיטסילאטיּפאק-שיטסיראצ רעד אּב ןעגנוגנידאּב-סנּבעל
 -ערָאה ןענָאילימ רעקילדנעצ ליפ יד ןופ ןדייל ןוא טַײקמערָא יד לקיטרא רעד טרעדליש
 ןרָאטאטאולּפסקע יד ןופ ןּבעל עזָאלגרָאז ,עכַײר סָאד -- םעד טימ ךַײלגוצ ןוא ,סעקינשאּפ
 -ער עקידנשרעהטסּבלעז יד ,טַײז ןייא ןופ ,ףליה וצ יז ןעמוק סע סָאװ ,רעקירדרעטנוא ןּוא
 -ּפָא יד ןקערש סָאװ ,שעדיוקיילק יד ,רעטייווצ רעד ןופ ,ןוא ,ןצעזעג עריא טימ גנוריג
 .ןַײז טינ טעװ עמ ּבױא ,טָאג ןופ ןפָארטש ערעדנא ןוא םענעג טימ ןסאמ ענענאטשעג
 סָאד רעּבָא טעװ קיּביא טינ .רעשרעה יד ןופ ןליוו םעד ןליפסיוא טינ ןוא םאזּכרָאהעג
 ןוא רעגנוה ןופ ןּבראטש טינ ןליו סָאװ ,עלא יד .ןדַײל ןוא ןגַײװש קידלודעג קלָאפ
 ָאֹּפ ןעמ טעװ לָאמטסנעד ןוא ,ןּביײהפּוא ךיז ןלעװ ,טפאלקשראפ רעדניק ערעייז ןזָאלרעּביא
 ערעזנוא ןעכערּב אוצ זומ תמא ןופ דרעװש רעד םעראוו, ,סערָאצ עלא ןופ ןרעװ רעט
 -עװ ייז רָאנ ,ןיסעקרעשט איד ןופ סעצײלּפ איד רעטנוא ךיז ןעטלַאהעּב ייז ץאח םיאנוש
 איד ןילעטשרעפ זנוא טעװ סָאװ םעד ןַײז טעװ טוט א ...! ןעפיולטנא טינ זנוא ןופ ןעל
 ..."!געוו

 ךיז טקידנעראפ ,רעמונ רעצנאג רעד ןעמאווצ םיא טימ ןוא ,לקיטרא רעקיזָאדרעד
 .ןעװעג ,סיוא טזַײװ ,זיא סָאװ ,גנורעלקרעד רעוויטאראלקעד רעקידנגלָאפ רעד טימ
 : רעטעּברא עשידִיי יד ראפ טמיטשאּב לעַיצעּפס
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 שידִיי ןיא עסערּפ רעשיטסילאָיצָאס רעד ןופ ּבײהנָא רעד-ץינשזריק .א 64

 רעכלעוו ןופ ןוא ןאיגילער רעכלעוו ןופ רעװ קידנעקוק טינ :איוזא זיא זנוא אייּב ,
 רענייא :זיא זיוועד רעזנוא ןּוא דנעה איד ןערעדנא םעד רענייא ךיז רימ ןעּביג ,זיא קלָאפ
 ,(1"!םעניײא ריפ עללא ןוא עללא ריפ

 עסעמע ןא ןעװעג ,ןפיוא אזא ףא ,"גנוטַײצ רעטייּברא, יד זיא טלאהניא ריא טיול
 יד ראפ טלקיוועגרעדנאנאפ עטשרע יד טָאה יז .טפירשטַײצ עשיטסילאָיצָאס-רענָאַיצוילָאװער
 ןופ ײטראּפ רערענָאיצּילָאװער רעשירעפמעק רעד ןופ םארגָארּפ יד רעטעּברַא עשידִיי
 רעד ןופ ןּבאגפוא עשיטילָאּפ ןוא עשימָאנָאקע עקידרעקיא יד טרילומרָאפ' רָאלק ,טַײצ רענעי
 -ןסאלק םעד טקעדעגפוא ,"אילָאװ איאנדָאראנ, יד ןענאטשראפ יז טָאה סע יװ ,עִיצּוילָאװער
 -ָאכ ןלאנָא;צאנרעטניא םעד ןכָארטשעגרעטנוא ןוא עיגילער רעד ןוא םזיראצ םענופ סוהעמ
 -אכ רעד ןרעװ טנכייצראפ ךיוא ףראד ָאד .גנוגעוואּב רערענָא;צילָאװער רעד ןופ רעטקאר
 .ג .א יד טריראּב טינ ןטולכאל טרעװ רעמונ ןצנאג םעניא סָאװ ,טקאפ רעשיטסירעטקאר
 זיא ןקעװצ-עיצאטיגא ּבילוצ עליפא ;לאלכיּב עגארפ עלאנָאיצאנ יד ךיוא יװ ,עגארפ-ןדִיי
 יד ןופ טַײקיַָאלטכער ערעדנוזאּב יד ןכַײרטשוצרעטנוא ןלאפעגנַײא טינ עיצקאדער רעד

 ,ןעגנומיטש יד ראפ שיטסירעטקאראכ ץנאג זיא סָאד .רנאלסור ןשיראצ ןיא ןסאמ עשידִיי
 ."סעצלָאװָאדָאראנ,-ןדִיי יד ןשיוצ טשרעהעג טלָאמעד ןּבָאה סָאװ

 -ספמאק רערעלוּפָאּפ א ןעװעג "גנוטַײצ רעטייּברא יד זיא רעטקאראכ ריא טול
 זיא רע עכלעװ ראפ ,רעטעּברא עשידיי ןטכיש ענעי ראפ ךעלטירטוצ ,ןאגרָא
 ,טמיטשאּב ןעוועג

 ןופ ךארּפש עשידִיי עטוג קיסעמסינטלעהראפ יד ןכַײרטשוצרעטנוא קיטיינ ךיוא זיא סע
 ןוא ןרָאטקאדער עריא ןופ עגאל וד זיא טכיזניה רעד טָא ןיא ."גנוטַײצ רעטייּברא , רעד
 ןא סעמעעּב ןעװעג ,שידִיי ןיא עסערּפ רעשיטילָאּפ רעד ןופ ןרענָאיּפ סלא ,רעטעּבראטימ
 סָאװ ,םעד רעּביא ןרָאװעג טקירעװװשראפ עגאל יד זיא רעמ ךָאנ .ערעווש ךעלסילשסיוא
 ןוא .שיסור ןופ ןצעזוצרעּביא ןעמוקעגסיוא זיא גנוטַײצ רעד ראפ לאירעטאמ ןצנאג םעד
 ןיימעגלא ןיא *גנוטַײצ רעטייּברא רעד ןופ ךארּפש יד זיא ,ןעמעלא םעד ףא טקוקעג טינ
 טָאה עמ ןכלעװ ףא ,שידִי םוצ טנעָאנ רעייז זיא יז .עקידעּבעל ןוא עטכַײל ַא
 טלָאװ עמ יװ ,ןעמזיציסור טימ ןדָאלעגרעּביא ליפוצ טינ ךיוא זיא יז ,טדערעג טלָאמעד
 ךיוא ךיז ןענעגעגאּב ןטלעז קיסעמסינטלעהראפ .טַײצ ּףענעי ראפ ןטראוורעד טנעקעג סָאד
 -עּברא עשידִיי יד ןטילעג קראטש יוזא טָאה סע עכלעוו ןופ ,ןעמזינאמרעג עקיגָאװרעװש
 טאמיק ךיז ןענעגעגאּב ןעמזִיערּבעה .ןרָאי רע-900 יד ּבײהנָא ןוא רע-90 יד ףָאס עסערּפ-רעט
 רעד ןיא טעװעדנופעגנַײא ךיז ןוא ןַײרא טסעפ ןיוש ןענַײז סָאװ ,עכלעזא ךעלסילשסיוא
 .ןסאמ יד ןופ ךארּפש רעקידעּבעל

 סָאװ ,"סעצלָאװָאדָאראנ,- ןדִיי עּפורג רעטנאקאּבמוא רעד ןופ "גנוטַײצ רעטייּברא, יד
 -עג טָאה ,שידִיי ןיא עסערּפ רעשיראטעלָארּפ רעד ןופ טנעמאדנופ םעד טגיילעגקעווא טָאה
 .לטעלּב לופמור ןוא קיּבראפ א טימ עטכישעג ריא טנפע

 זי"

 ףרָאי רע-90 יד ןופ ןטפירשטַײצ עשיפארגָאטקעה ןוא ענעּבירשעג יד

 ,"גנוטַײצ רעטייּברא,, רעד ןופ ןענַײשרעד ןכָאנ ,רָאי 12--10 עטסטנעָאנ יד ןופ ךעשעמ ןיא
 -רָאפ ווּורּפ ןייא ןייק ןרָאװעג טכאמעג טינ ,טסּוװאּב זיא'ס לפיו ףא ,דנאלסור ןיא זיא
 ."סעצלָאװָאדָאראנ,-ןדִיי עּפורג עטנאקאּבמוא יד ןּבױהעגנָא טָאה'ס סָאװ ,טעּברא יד ןצעזוצ
 -ָאס-רענָאיצװילָאװער יד ןיא .(ןָאדנָאל ןיא סיורא זיא רָאי 1884 ןופ "לדוי עשילוּפ , סָאד)
 ןיא טרינָא;צקנופ שידארָאּפס דָאירעּפ ןקיזָאד םעניא ןּבָאה סָאװ ,ךעלזַײרק עשיטסילאיצ
 ץנאג זיא סָאד ןוא .ןענאטשעג טינ עליפא עגארפ עקיזָאדיד זיא ,דנאלסורסַײװ ןוא עטיל
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 ראפ ןטלַאהעג ןּבָאה ךעלזַײרק עקיזָאדיד ןופ רעריפנָא ןוא ןרָאטאזינאגרָא יד .ךעלדנעטשראפ
 -טינ רעד ןיא טעּברא רעד ראפ ןטסידנאגאּפָארּפ ןּופ גנוטיירגוצ יד עּבאגפוא-טּפיוה רעייז
 ןּבָאה ,ךעלזַײרק יד ןיא ןגיוצעגנַײרא ןעװעג ןענַײז סָאװ ,רעטעּברא יד .עוויוס רעשידִיי
 רעד ןיא קיטיינ ןעוװעג ךָאד זיא םעד ראפ ןוא ,גנודליּב ֹוצ רעקירעד טּבערטשעג ךיוא
 .ךוּב ןשיסור םוצ טירטוצ א ןעמוקאּב ,ךארּפש עשיסור יד ןשרעהאּב ר רעטשרע
 -יצכא יד ןופ ךעלזַײרק רענליװ ןוא רעקסנימ יד סָאװ ,לאפוצ ןייק טינ סיװעג ךָאד זיא'ס
 ןענעײל רעטעּברא יד ןענרעלסיוא ןופ טעּברא רעיײז ןּבַײהנָא ןגעלפ ןרָאי רעק
 .צ .ואכ סעניורכיז ענַײז ןיא טלייצרעד -- ליצ-טּפיוה רעזדנוא, .שיסור ןּבַײרש ןוא
 ןאד זיא -- ןזיײרק רענליו עטשרע יד ןיא קיטעט ןעוועג זיא רעכלעוו ,(ייּפָאמיט) ןָאזלעּפָאק
 .ןיילא ןענַײז רימ יװ ,ןטנעגילעטניא עניוזא ןדליּבסױא ךעלזַײרק-רעטעּברא יד ךרוד ןעוועג
 -נוא ...טעגרא-רוטלוק ןופ רעטקא-אכ א ןגָארטעג רעּבירעד טָאה עדנאגאּפָארּפ רעזדנוא ןוא
 עשיסור ןענרעל טגעלפ עמ ּוװ ,ןענייראפ-גנודליּב ענײלק ןעװעג ןענַײז ךעלזַײרק ערעזד
 עגארפ יד טָאה דָאירעּפ םעד טָא ןיא .(: ".וװ .א .א עטכישעג ,טפאשנסיוורוטאנ ,"עטָאמארג,
 -ריטאנ ,ןפיוא אזא ףא ,שידִיי ןיא רוטארעטיל ןוא עסערּפ עשיטסילאיצַאס א ןפאש ןגעוו
 .ןייטשטנא טנָאקעג טינ ,ךעל

 ןליפ ןּבױהעגנָא ךיז טָאה שידִיי ןיא רוטארעטיל רעשיטסילאיצָאס ןיא שינעפרעדאּבב יד
 סעסאק-רעטעּברא עטשרע יד טריזינאגרָא ךיז ןּבַאה'ס ןעװ ,ןרָאי רעקיצכא יד ףָאּס טשרע
 רימ ןענעייל --טעליוּב רעמ ךָאנ ,ףמאק רעשימָאנַאקע רעד ןּבױהעגנָא ךיז טָאה'ס ןוא
 -געמוא יד ןזיוועגסיורא ךיז טָאה -- ןענַָאזלעּפַאק ןופ סעניורכיז עטריטיצ יד ןיא רעטַײװ
 ,עיצאטיגא רעשימָאנַאקע ןייר רעד ןיא ךארפש רעשידִיי רעד ןָא ןעמוקוצסיוא טַײקּכעל
 ענליװ ןיא ןיוש ןְּבָאה רָאי 1888 ןיא .ןריפ וצ ןעגנאפעגנָא ןיוש ןאד ןּבָאה רימ עכלעוו
 ,סעקרעכאמךןקַאז ,רעטעּברא-רעקורד ןשיװצ :סעסאקיַײל רעטעּברא עקיניײא טריטסיזקע
 -ענָא טגעלפ טעּברא רעזדנוא רָאנ ּוװ ..ןןכאפ ערעדנא עקיניײא ןוא רעסָאלש ,סעקרעדַײנש
 ,(2"שידִיי ףא ןריפ ןזומ ךיז יז טגעלפ ,רעטקאראכ-ןסאמ רעקינייװ רעדָא רעמ א ןעמ

 רעטעּברא עשידִיי רענליװ יד סָאװ ,שידִיי ןיא רוטארעטיל עשיטסילאַיצַאס עטשרע יד
 -אר .ש ןיא "טּבעל רענייא סָאװ ןופ , רושַארּב סנייטשקיד .פ ןעוועג זיא ,ןעמוקאּב ןּבָאה
 "טאיראטעלָארּפ, ייטראּפ עשיטסילאיצָאס עשילױּפ יד סָאװ ,גנוצעזרעּביא סעשטיוװָאניב
 ןלאפנַײרא טַײצ וצ טַײצ ןופ ןגעלפ קילעפוצ .דנאלסיוא ןיא ןּבעגעגסיורא 1889 ןיא טָאה
 ,סעּבאגסיוא עשיטסילאָיצַאס רענָאדנָאל עקינייא ךיוא

 -לזַײרק ןופ ןייגרעּביא ןכָאנ ,ןרָאי רעקיצנַײנ יד ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא
 רעשיטסילאיצָאס ןיא שינעפרעדאּב יד ךיז טָאה ,עיצאטיגא רעװָאסאמ וצ עדנאגאּפָארּפ
 -ירפאּב וצ יז יידעק ,ןוא טפראשראפ רעמ ךָאנ ,ךעלריטאנ ,שידִיי ןיא רוטארעטיל
 טימ ןּבײרשרעּכיא ןוא שיסור ןופ ןצעזרעּביא ןּביױהעגנָא רָאי 1893 ןיא ןעמ טָאה ,ןקיד
 ,גָאט-סטעּברא ןגעװ) ןרושַארּב ןוא ןעלקיטרא ןראילּפמעזקע 3--2 ןיא טנאה רעד
 םעדכָאנ ,רָאי 1895 ןיא .(.דנא ןוא ןרָאטאטיגא וצ ווירּב ,עלצאטיגא ןגעוו ,ץנערוקנָאק
 -עג ןטארקָאמעד-לאיצָאס עשידיי רענליו יד ראפ לעִיצעּפס טָאה יקסדוסליּפ ףעזוי יװ
 -ּפיה א ןיא ןזָאלסױרא ןּבױהעגנָא ָאד ןעמ טָאה ,ףארגָאעמימ א דנאלסיוא ןופ טּכארּב
 "גָאט סטעּברא רעד, :ןרושָארּב עטריפארגָאטקעה (200 זיּב) ןראילּפמעזקע לָאצ רעש
 ןעגעװ, ,"רעטעּברא רעדעי ןעקנעדעג ןוא ןסיו ףראד סָאװ, ,(רעמערק - יטאפ)
 -יא חוכיו א, ןוא (יקסנאשזאג) "דיגמ-טדָאטש רענליו רעד, ,(יקסנאשזאג-ונל) "תוריכש
 ,(6 "לזמ ןערעּב

 יעשראוו ,"חול רעטעּברַאא ,(1890--1887 ןרָאי יד ןופ סעֶניֹורכיז) *ןעגנוצָארּפש עטשרע יד. :ןָאזלעּפָאק .צ (

 ,65 .טַײז 2

 .66 .ז ,טרָאד (?

 .112 .ז ,1922 ,עשראוו ,"טלעוו יד, גאלראפ .ךוּבלמאז ."רָאי 25, (=



 שידיי ןיא עסערּפ רעשיטסילא;צָאס רעד ןופ ּבײהנָא רעד-ץינשזריק .א 6

 ,עיצאטיגא ןוא עדנאגאּפָארּפ רעכעלדנימ רעד טימ ןעמאזוצ ,רוטארעט:ל עקיזָאדיד
 יד ןופ ןעגנולמאזראפ יד ףא ןוא ךעלזַײרק יד ןיא רעלוגער טריפעג ךיז טָאה'ס סָאװ
 גנוגעוואב רעד ןיא ענעגיוצעגנַײרא יד אּב טקעװרעד ךעלסיּבוצ טָאה ,רעדילגטימ-עסאק

 ןשיראטעלָארּפ םוצ רעדנוזאּב ןוא ,ןּבעל ןשיטילָאּפ םוצ סערעטניא ןוויטקא ןא רעטעּברא

 ןעלסיּבוצ .ה .ד ,גנוגעוואּב-רעטעּברא רעלאנָאיצאנרעטניא רעד וצ ןוא דנאלסור ןיא ףמאק

 -עּפ א ןיא שינעפרעדאּב יד טפראשראפ ךיז טָאה'ס ןוא ןדָאּב א ןרָאװעג טיירגעגוצ זיא
 .שידִיי ןיא ןאגרָא-עסערּפ ןשידָאַיר

 שינעפרעדאּב ענערָאװעג ףַײר עקיזָאדיד ןקידירפאּב ןגעװ עגארפ יד זיא שיטקארּפ
 וו ,םעד ךָאנ ןרָאי רעקיצנַײנ יד ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןופ ףָאס ןיא ןרָאװעג טזיילעג
 ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא'ס ןוא יעִיציזָאּפָא, רעד טימ ףמאק רעד טקידנעראפ ךיז טָאה'ס
 ' .טעּברא רעװָאסַאמ וצ גנאגרעּביא רעד

 . ןדָאּב ןפא ןענאטשטנא ןזיא סָאװ ,שידִיי ןיא עּבאגסיוא עשידָאירעּפ עטשרע יד
 -סָאד ןעװעג זיא ,גנונעװאּב רעװָאסאמ רעד ןופ ןשינעפרעדאּב ענעסקָאװעגסיױא יד ןופ
 ענליו ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,"דנאלססור ןופ סעײנ, לטעלּב ענעּבירשעג
 ,(1 1894 ןיא

 -רעסיוא ןַײז ןגעװ ןוא ןעעז וצ ןּבעגעגנַײא טינ זדנוא ךיז טָאה לטעלּב עקיזָאדסָאד
 עקילעפוצ ןוא עצרוק יד זיולּב ןלײטַימ רימ ןענָאק טלאהניא ןוא רעטקאראכ ,ןעזסיוא ןכעל
 .רוטארעטיל רעד ןיא ןאראפ םעד ןגעוו ןענַײז סָאװ ,סעִידעי

 זיא-- 25 .םונ ?עמיטש רעטייּברא, ןיא .ג .א טלייצרעד - "דנאלססור ןופ סעיינ,
 -נוא ןא ןעװעג זיא'ס .עיצאזינאגרָא זיא טינ רעכלעװ ןופ ןאגרָא ןייק ןעװעג טינ
 -בַײרש ןגיוּב ןייא ןופ זיולּב ןענאטשאּב זיא לטעלּב סָאד .ןָאזרעּפ ןייא ןופ גנומענרעט
 רָאפ ךיז טימ ןלעטש סָאװ ,סַײנ ןעגנוטַײצ יד ןופ ןעגנערּב טגעלפ לטעלּב סָאד .ריּפאּפ
 -אּב רעד ןֹוא ןָאט ןטיול .ךעלטירטוצ ייז ראפ ןענַײז ןוא רעטעּברא יד ראפ סערעטניא ןא
 - ,(םסעננססאסעס 2010008) עגיירדאמ רעכיוה ןייק ןופ טינ ןעועג עּבאגסיוא יד זיא גנֹוטכיול

 -נופ ןוא - רעטעּברא עכעלטינשכרוד עמאס יד ןופ קאמשעג םוצ טסאּפעגוצ ךיז טָאה יז
 .(? "גלָאפרעד א טאהעג לטעלּב סָאד טָאה ןגעווטסעד

 ןופ עיצקאדער רעד ןיא ךיז ןּבָאה ,"רָאי 25, ךוּבלמאז ןשידנוּב רעוועשראוו ןטיול
 זיא לטעלּב סָאד ;שאיּבָאט .מ ןוא רעמערק רעדנאסקעלא ,ץעווש :טקילײטאּב לטעלּב םעד
 ,(6 ןרעמונ 5 סיורא ןענַײז לקאכאסעּב ,ךעלטנכָאװ ןענישרעד

 טקילײטאּב ךיז טָאה רע ךיוא זא ,(+ טליצרעד לָאמִא טָאה ןידוי-טאטשנעזַײא .יא
 -אזוצ ןעמ טָאה לטעלּב סָאד ."דנאלססור ןופ סעַײנ, יד ןּבעגסיורא ןוא ןלעטשנעמאזוצ ןיא
 רעד טױל רעקירעד ,עסערּפ רעשיסור רעלאגעל רעד טול ךעלסילשסיוא טלעטשעגנעמ
 -טּפױה ןעמענסיורא טגעלפ עמ רעכלעװ ןופ ,יטסָאמָאדעװ א;קסור, גנוטַײצ רעלארעּביל
 זיא סָאװ ,ןּבעל-רעטעּברא םענופ עיצאמרָאפניא ןוא סַײנ עשיטילָאּפ עניימעגלא ךעלכאז
 ,גנוטַײצ רעקיזָאדרעד ןיא ןלאפעגנַײרא טַײצ וצ טַײצ ןופ קילעפוצ

 ט

 רָאי ןרעטנוא לטעלּב עקיזָאדסָאד טנכייצראפ (6 .מונ ,1917) "אדנוּב סָאלָאג, רעמונ-יײליּבוי ןיא ןילכאמ ,ד (
 ןופ סעַײנא עקיּבלעזיד ןגעו ךיז טלדנאה'ס זא ,ןעניימ רימ -?!דנאלסור ןיא ךיז טרעה סָאװע ןָא סע טפור ןוא 6
 ,ודס טדאוונצס ם ץסטסע" ןשיסור ןופ טצעזעגרעּביא ,סייא טזַײװ ,טָאה ןילכאמ .ד ןּכלעװ ןופ ןעמָאנ םעד ,"דנאלססור
 "עמיטש רעטיײּברא; רעמונ-ײליּבוי םענופ עּבאגסיוא רעשיסור רעד ןיא ןפורעג:ָא זיא לטעלּב סָאד טָא יװ
 1894 ןיא ןענישרעד זיא שירִיי ןיא עּבאגסיוא עשירָאְירעּפ ענעּבירשעג עטשרע יד זא ,טקאפ רעד .(25 .מונ ,1901)
 םעניא טכעלטנפעראפ זיא סָאװ ,גנוגעוואּב-רעטעּברא רעשִידִיי רעד ןּופ ?קינָארכא רעד ךרוד טקיטעטשאּב טרעװ
 טרעװ "רנא?סור ןיא ךיז טרעה סָאװ. ןעמָאנ ןרעטנוא עּבאגסיוא ןייק .?רָאי 25, ךוּבלמאז רעוועשראוו ןטנָאמרעד
 .ןלאווק ערעדנא ייר א ןיא טינ ,"חול-רעטעּברא , רעוועשראוו םעניא טינ ,"קינָארכ, רעד טָא ןיא טינ טנָאמרעד טינ

 .13 .ז ,25 .מונ ,1901 ,(עּבאגסיוא עשיסור) *עמיטש רעטייּברא, (?2

 .113 .ז ."רָאי 25, (2
 .קסנימ ןיא טעקנאּב א ףא ,1917 טסּבראה 4



 61 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאילּביּב

 טינ ןרעװ ןּבירשעגרעּביא ןגעלפ ,ןרושָארּב ענעּבירשעג יד יװ ,"דנאלססור ןופ סעַײנ,
 ןופ ןעגנוגנידאּב יד ןיא עליפא ,סע טסייה ,טָאה עּבאגסיוא עקיזָאדיד .זקע 5--3 ןיא יװ רעמ
 -טסעדנופ .גנוטיירּפשראפ עטיירּב ןיא טינ לפיוו ןייק ןעמוקאּב טנָאקעג טינ טַײצ רענעי
 טשרָאקָא יד טרימרָאפניא טַײצ עסיוועג א טָאה סָאװ ,לטעלּב עקיזָארסָאד ךיוא טָאה ןגעוו
 -יסור רעד ןופ ןטקאפ-טנורג יד ןגעװ רעטעּברא עשידִיי ןּבעל ןשיטילָאּפ םוצ עטכאוועגפוא
 -אּב עטמיטשאּב א טאהעג קעפָאס םוש ןָא ,טַײקכעלקרי רעכעלטפאשלעזעג-שיטילָאּפ רעש
 אֹּב טקראטשראפ ךיוא טָאה לטעלּב סָאד .גנוגעוואּב רעד ןצונ עסיוועג טכארּבעג ןוא גנוטַײד
 טימרעד ןוא דנאל ןופ ןּבעל ןכעלטפאשלעזעג-שיטילָאּפ םוצ סערעטניא םעד רענעייל ענַײז
 .ןאגרָא-עסערּפ א ןיא שינעפרעדאּב יד ייז אֹּב טפראשראפ

 -אּב יד ןסקָאװעגסױא טַײצ רעד טָא ראפ ןיא סע קראטש יװ זַײװאּב רעטקעריד סלא
 .ג .א רעד ףא זא ,טקַאפ רעד ןעניד ןָאק ,טפירשטַײצ רערעלוגער א ןיא שינעפרעד
 ןרָאװעג טלדנאהאּב ךיא ,שרעדנא ןשיװצ ,זיא (1895 יני) "ץנערעפנָאק רעקסנימ,
 -קיטכיװ יד ןטכיולאּב לָאז סָאװ ,ןאגרַא םעניימעגלא ןא ןּבעגסיורא ןגעוװ, עגארפ יד
 ןגעװ ,'דנאלסיוא ןיא ןוא דנאלסור ןיא גנוגעוואּב-רעטעּברא רעד ןופ ןשינעעשעג עטס
 רעקיזָאדרעד ןופ רעמענלייטנא יד ןופ רענייא סעניורכיז ענַײז ןיא טלייצרעד סע סָאװ
 ,ןאקשוד .מ ,ץנערעפנָאק

 (1895) לָאמטסנעד זיא קסנימ ןיא זא ,ךיוא טלייצרעד ןאקשוד .מ רעקיּבלעזרעד ,וועגא
 יד ןיא ."טאלּבגולפ רעקסנימ , עּבאגסיוא עשידָאירעּפ עטריפארגָאטקעה א ןענישרעד ןיוש
 טינ ץעגרעניא עּבאגסיוא אזא טרעװ ,טנאקאּב זָדנּוא ןענַײז סָאװ ,ןלאווק עשירארעטיל
 -ארגָאטקעה סָאד סע טניימ ןאקשוד .מ זַא ,ןסָאלשעגסיוא טינ רעּבירעד זיא'ס .טנָאמרעד
 .(1 1897 ּבײהנָא קסנימ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,"לעטעלּב רעטייּברא , עטריפ

 וצ ןּבעגעגנַײא זדנוא ךיז טָאה עּבאגסיוא רעקיזָאדרעד ןופ ןרעמונ ייווצ עטשרע יד
 ןופ ןענאטשאּב זיא רע ןוא ,1897 טראמ ןט-14 םעד סיורא זיא רעמונ רעטשרע רעד .ןעעז
 ןיא טריפארגָאטקעה טסקעט רעד זיא טַײז רעטשרע רעד ףא ,22::17 טאמרָאפ ,ןטַײז 1
 ,"לעטעלּב רעטייּברא ,, סָאד זיא'ס ןאגרַא סעמעוו .ייווצ ןיא -- עקירעּביא יד ףא ,טלאּפש ןייא
 ךױא זא ,ךעלגעמ רעּבירעד זיא'ס .ןזיװעגנָא טינ זיא ,ןּבעגעגסיורא סע טָאה רעװ רעדָא
 ןא טינ ןּבעגעגסיורא לעִיציפָא טָאה ,"דנאלססור ןופ סעַײנ, יװ ,"לעטעלּב רעטייּברא , סָאד
 גנונעכייצאּב - עטאד רעד ךָאנ .רעוט עקיטרָא עּפורג זיא טינ עכלעוװא רָאנ ,עיצאזינאגרָא:
 רעדנאל רעללא רעטייּברא, :גנוזָאל רעד טמוק טאלּב ןופ ןעמָאנ םעד ןוא רעמונ םענופ

 -50 וצ ,ןרעמונ 9 ןענישרעד "לעטעלּב רעטייּברא, ןופ ןענַײז לקַאכאסעּב *! ךייא טגינייארעּפ
 עסיוועג א :קסנימ רעסיוא ךיוא ןרָאװעג טיירּפשראפ זיא שזאריט םענופ לייט א .זקע 80
 .עשראוו ןיא עליפא ןוא ,ענליוו ןיא ךיוא ןייגרעד טגעלפ ןראילּפמעזקע לָאצ

 -ראפ ץנאג קיסעמסינטלעהראפ טלעטשעגפיונוצ זיא ".ּב .א, ןופ רעמונ רעטשרע רעד
 ןפורעגסיורא ןּבַאה סָאװ ,סעּביס יד ןצרוק ןיא טרעלקרעד לקיטראטייל רעד .קיטראנדייש
 .ןּבאגפוא עריא ןכירטש עניימעגלא ןיא טרילומרָאפ ןוא עּבאגסיוא יד ןּבעל םּוצ-

 עשידיא איד ןיא טניז -- לקיטרא-םארגָארּפ םעד טָא ןיא רימ ןענעייל --טַײצ רעד ןופ, :
 -ייווצ ןיא איד וצ טניז טַײצ רעד ןופ ,גנוגעוועּב רעטייּברא א ןעּבײהעגנָא ךיז טָאה טדעטש

 -סיוא רעַײרפ רעד טכיירגרעד טָאה דנאלסור ןיא רעטייּברא עשעדיא עטעטכענקרעפ קידנע

 רעדנאל רעללא רעטייּברא, :טאיראטעלָארּפ ןעשיאייּפָאריא ןעדנעפּפמעק םעד ןופ ףור

 א טמהענ רעכלעװ ,רעטייּברא םעד אייּב ךיז טָאה ןָא טַײצ רעד ןופ --"! ךייא טגינייארעפ
 ףיוא ךיז טוהט סע סָאװ ןעססיװ וצ ןעגנאלראפ א טגעוורעד ,גנוגעוועּב רעד ןיא לייהטנא

 .עוועג יד ןופ טפאשלעזעג רעד אּב עַיצקעסדִיי רעד ןופ ךוּבלמאז םעניא ךיז ןקורד ןאקשוד .מ ןופ סעניורכיז יד (5

 ןגעוו עגארפ יד ןרָאװעג טלדנאהאּב זיא *ץנערעפנָאק רעקסנימ, רעד ףא זא ,םעד ןגעוװ .סענאשזרָאכָאקטילָאּפ ענעז
 .101 .ז ,19/2 ראפ *חול-רעטעּברא. רעוועשראוו םעניא ךיוא טנָאמרעד טרעװ ןאגרָא-עסערּפ ןשירָאַירעּפ א ןּבעגסיורא-
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 / טפמעק יװ ,רעטייּברא רעטקירדרעטנוא רעד םוהטעמוא טּבעל סע איו ,טלעװ רעסייוו רעד

 ןעשיװצ טריטסיזקע סע עכלעװ ,גנודניּברעפ איד ןהעטשרעפ וצ ,גנואיירפעּב ןייז ריִפ רע
 רעד ןוא ןוהט ןייז ןעשיװצ טּפױהרעּביא ןוא ,ןיימעגלא ןיא טפאשלעזעג רעד ןוא םהיא
 ךיז טָאה גנוגעוועּב רעד ןופ גנולקיווטנע רעד טימ ןעמאזוצ .ללכ ןיא גנוגעוועּב רעטייּברא
 וצ סיורא סינפרעדעּב איד ןוא ,עססאמ רעטייּברא רעד ןופ עינאנזָאס איד טלקיוװטנע ךיוא
 ץלא ןערָאװעג זיא ןעּבעל ןערעטסניפ םענעגייא םעד ןופ תומא 'ד ענעגייא איד ןופ ןייג
 -ביר ןּוא עכילריטאנ א רעײז עקאט זיא סינפרעדעּב איד ןוא .רעקראטש ןוא רעקראטש
 גידנעּבײרשעּב .ךעלטעלּב איד טימ ןעבורּפ רימ ןילעו ןעגידירפעב וצ רהיא םוא .עגיט
 ןיא טריסאּפ סע סָאװ ,סָאד ןוא ןעריסערעטניא ןעק רעטייּברא ןעלעטאנזָאס םעד סָאװ ץלא
 איד ןופ ןעּבעל סָאד גידנערעדליש ,דנאלססור ןעטיירּב רעזנוא ןיא ןוא תונידמ .ענעדישרעפ
 ןוא שיטילָאּפ םוא טפארק רעיײז ןעצונעּב רעקירדרעטנוא איד איו ןוא ,עטקירדרעטנוא
 -זָאס איד ןעלקיוװטנע וצ רימ ןעפפָאה -- עססאמ רעטייּברא איד ןעטכענקרעפ וצ שימָאנָאקע
 -ייז ֹוצ תוכיש א טָאה סע סָאװ ,ץלא טימ טנאקעּב יז ןעכאמ ,רעטייּברא יד ןופ עינאנ
 ןוא טלעװ רעד ןיא עינעשזָאלָאּפ רעייז ןעכאמ וצ רָאלק טטכילגעמ אייז ,ןעסערעטניא ערע
 רעײז ןוא גנוגינייארעפ רעייז טייצ רעגיטציא אייּב טָאה סע ןעכלעוו ,ןיז ןעגיטכיוו םעד
 -ראווניירא טייקגיטכיל קנופ ןייא ץָאח טימאד ןעּבעגנייא ךיז טעװ זנוא ןעוװ ןוא .טיירטש
 ' ."טכיירגרעד ןייז לעיצ רעזנוא טעװ -- ןעּבעל-רעטייּברא ןערעטסניפ םעד ןיא ןעפ

 ,טרָאװ אּב טרָאװ לקיטרא-םארגָארּפ ןצנאג םעד טכארּבעג ןוויק א טימ ןּבָאה רימ
 ןוא ליטס ,טלאהניא ןראפ שיטסירעטקאראכ רָאג זיּב ,טכוד זדנוא יװ ,זיא רע לַײװ
 -עּברא עשידִיי יד ןשיװצ עיצאטיגא רעשיטארקָאמעד-לאָיצָאס רעכעלגנאפנָא רעד ןופ ןָאט
 יד - ףמאק ןשיראטעלָארּפ םענופ ליצ-טנורג רעד טינ .דנאלסורסַײװ ןוא עטיל ןיא רעט
 --םזילאיצָאס םענופ גנוכעלקריווראפ יד ןוא גנונעדרָא רעשיטסילאטיּפאק רעד ןופ גנוטכינראפ
 --דנאלסּור ןיא גנוגעוואּב רערענָאיצּוילָאװער רעד ןופ עּבאגפוא עשיטילָאּפ עטסטנעָאנ יד טינ
 עליפא לקיטרא-םארגָארּפ םעניא ןרעוו--גנושרעהטסּבלעז רעשיראצ רעד ןופ עיצאדיווקיל יד
 ןטנעמָאמ עראטנעמעלע עמאס יד עליפא ןכוז וצ ךיוא םיא ןיא זיא טסיזמוא .טנָאמרעד טינ
 ,עיזאושזרוּב ,עיצאטאולּפסקע ,ןַײזטסּוװאּבסאלק יו ,ע;צאטיגא רעשיטסילאָיצַאס רעד ןופ
 עשיטסילאָיצָאס-רענָאַיצוילָאװער עטעליוּב ןוא ערָאלק יד טָאטשנא .לג .ד .א ףמאקנסאלק
 ,"סעצלָאװָאדָאראנ,-ןדִיי יד ןופ "גנוטַײצ רעטייּברא, רעד ןיא ןעגנוועדָאפ ןוא ןעגנוזָאל
 ,עטפאהלפענ-ךיילּב עכלעזא ןטסידנוּב-וערע יד ןופ "לעטעלּב רעטייּברא, םעניא רימ ןּבָאה
 רָאלָאּפ יד ןעכאמ רָאלק, ,יעינאנזָאס יד ןעלקיווטנע, יװ ,ןעגנורילומרָאפ עזָאלטלאהניא-ןסאלק
 זיא "לעטעלּב רעטייּברא, רעקסנימ םעניא לקיטרא-םארגָארּפ רעד .וװ .א .א "עינעשז
 -עטקאראכ סָאװ ,ןצנעדנעט עשיטסינוטרָאּפָא-שיטסימָאנָאקע יד ןופ קורדסיוא רעשערייפעּב א
 ךָאנ עליפא ןוא עידאטס-גנולקיװטנא רעכעלגנאפנָא ןַײז ןיא ןיֹוש םזידנוּב םעד ןריזיר
 .ןרָאװעג טמערופעגסיוא לענַאיצאזינאגרָא זיא רע רעדייא

 רעטַײּברא, םענופ רעמונ ןטשרע ןיא רימ ןעניפעג ,לקיטרא-םארגָארּפ םעֶד ץוכא
  עגאל רעשימָאנָאקע רעד ןגעװ עיצאמרָאפניא עקיטראנדיישראפ ןוא עכַײר ץנאג א "לעטעלּב
 רערעווש רעד ,רעטעּברא רעגרוּברעטעּפ ןוא רעװקסָאמ יד ןופ ןעגנוגנידאּב-טעּברא יד ןוא
 רעמיפוא יד ןיא ךעלכיּב-טעּברא ןריפנַײא ןגעוװ ,קסּבעטיװ ןיא ךעלגנַיי-ןרעל יד ןופ עגאל
 סָאװ ,אװָארטעװ רעטריטסערא רעשיטילַאּפ רעד ןופ דרָאמטסּבלעז ,ןטאטשראוו-ןאּבנזַײא
 ןּבָאה סָאװ ,ןטנעדוטס 200 יד ןופ טסערא ןוא ,טקידלאווגראפ יז טָאה רָארוקָארּפ רעד
 .א .א ענליוו ןיא ןטסערא ,ריא ךָאנ ערָאקזאה רערענָאיצוילָאװער א ןיא טקילײטאּב ךיז

 האב ע;צקאדער יד עכלעװ טימ ,ןראטנעמָאק יד ןרעװ טנכייצראפ ןפראד רעדנוזאּב
 .(.ּבוג רעוװעיק .וועג) עלָאּפש ןיא םָארגָאּפ ןשידִיי ןגעװ גנולייטימ עוויטאמרָאפניא יד טיילג
 בדנמ עדאװא ריבג רעשידיא א טעװ - ע;צקאדער יד טקרעמאּב -- "השעמ , יד גידנערעה,
 א ;ּבראק א רשפא ּבָאנוצ ןיא ,ןעצפיז רָאּפ א ןעדיא רעלָאּפש עכילקילגמוא איד ראפ ןייז
 איד לָאמ ןעגירעּביא א טעװ דיא רעמורפ א טאלג ;ןַײז תינעּת רג טעװ בר רעשעדיא
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 א ראפ ןעניד סָאד ףראד רעטייּברא עשעדיא זנוא ראפ רעּבָא .ןעצָאלגרעּפ טָאג וצ ןעגיוא
 -רעטסניפ ןופ טפאשרעה איד דנאלססור ןיא ךָאנ זיא סע קראטש איו ,זייוועּב ןעגירעּביא
 -ירפ ראפ טיירטש ןעגיהטומ א ןערהיפ וצ זיא סע קיטיינ איװ ןוא טַײהנסיװנוא ןוא סינ
 ."טייקגיטכיל ןוא טייה

 יד ןופ ןּבעל ןגעו ןעלקיטרא עוויטאמרָאפניא ייווצ ןאראפ ךיוא ןענַײז רעמונ םעניא
 רעד, ןוא "ןעטארקָאמעד-לא;צָאס איד ןוא רעט-2 רעד םלעהליוו, : דנאלסיוא ןיא רעטעּברא
 ,"ךיירטסיוא ןיא ןענייארעפ-רעטייּברא איד ןופ סערגנָאק רעטייווצ

 םיא ןיא .1897 טראמ ןט-20 םעד סיורא זיא "לעטעלּב רעטייּברא , רעמונ רעטייווצ רעד
 רעכַײר קידנטַײדאּב רע זיִא רעּבָא ראפרעד ,עיצאמרָאפניא עכעלרעניא רעקינײװ .זיא
 -ינ רעד ןגעװ ןפָא ןוא רָאלק רעמ ןיוש ןדייר ייז -- עטסקיטכיוו סָאד ןוא ,ןעלקיטרא ןיא
 ןשיוצ טריטסיוקע סָאװ ,גנודניּבראפ יד רעטנוא ןכַײרטש ,ףמאק םוצ ןייטשוצוצ טַײקיט
 .װ .א .א ןטסילאטיּפאק יד טימ גנוריגער רעד

 ןט-1 םענופ ועטנָאי ןרענָא;צּוילָאװער ןכעלרעי םעד טעמדיוועג זיא לקיטראטייל רעד
 ."סעצלַאװָאדָאראנ, יד ךרוד גנוּפעק סנטייווצ םעד רעדנאסקעלא ןופ גָאטרָאי םעד -- טראמ
 רעטצעל רעד ןעגנאגעגכרוד זיא'ס יוזא יו ,םעד ןופ טכיזרעּביא ןצרוק א טיִג לקיטרא רעד
 -אּב םענופ סקּוװ םעד טנכייצראפ ,ףמאק םענופ לקאכאס א רעטנוא טְריִפ ,טראמ רעטי1
 רעד .ףמאק םוצ ןייטשוצ רעטעּברא עשידִיי יד טפור ןוא ןסאמ-רעטעּברא יד אּב ןַײזטסּוװ
 יד טרעלקרעד -- "גנּודליּב-סקלַאפ ןוא עוװטסלעטיווארּפ ,סומזילאטיּפאק,--- לקיטרא רעטייווצ
 רעגרוּברעטעפ רעד טּבױלרעד טינ טָאה גנוריגער עשיראצ יד סָאװראפ ,סעּביס עסעמע
 ןעגעוו ,,-- רעטירד רעד .ךעלגנַיי-ןרעל ראפ גנודליּב ןריזינאגרָא וצ טפאשלעזעג רעשינכעט
 וצ ףא לטימ םעַײנ א ראפ ךיז טימ ןלעטש עטצעל יד זא ,טזַײװרעד --"ןעמָארק ענצירּבאפ
 .רעטעּברא יד ןריטאולּפסקע

 ,טעּברא רעד אֹּב ןלאפ-קילגמוא ןגעװ עלצאמרָאפניא ךָאנ ןאראפ זיא רעמונ םעניא
 ץיטָאנ ערעסערג א ןוא רעלטָאּפסנארט עשיראָצייװש יד ןופ קַײרטש ןגעװ לקיטרא ןא
 רעשיקרעט רעד ןגעק טירק לזניא םענופ גנורעקלעפאּב רעד ןופ ףמאק ןגעװ
 .עֶיטָאּפסעד

 סנטסקינייוו) "לעטעלּב רעטייּברא , םעניא זא ,ןענעכייצראפ וצ ַײדעק ךָאנ זיא ףָאס םוצ
 יד ןוא עגארפ עלאנָאיצאנ יד טריראּב טינ ןטולכאל טרעװ (ןרעמונ ייווצ עטשרע יד ןיא
 גנומערופסיוא רעלענָא;צאזינאגרָא רעד ראפ .דנאלסור ןיא ןדִיי יד ןופ עגאל עשיפיצעּפס
 -אּב יוזא ןעוועג טינ ךָאנ סעּפורג עשיטארקָאמעד- לא;צָאס עשידִיי יד ןענַײז "דנוּב , םענופ
 .טַײקטצענערגאּב רעלאנָאיצאנ ןופ טשרעה

 וצ ןּביױהעגנָא טָאה סע זיּב ןעגנאגעגסיורא ,סיוא טזַײװ ,זיא *לעטעלּב רעטייּברא, סָאד
 ."עמיטש רעטייּברא , יד ןענַײשרעד

 * א
* 
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 ןיא עסערּפ עשיטסילאיצָאס יד טכאמעגכרוד טָאה געװ ןטלגנעלשעג ןֹוא ןגנאל א
 רעד טימ ךיז ןצונאּב ןגעװ עגארפ יד ןלעטש וצ וּורּפ ןרעכיז טינ ןטשרע םענופ שידלי
 עטשרע עריא זיּב ןרָאי רע-70 יד ףָאס ןקעוװצ-עדנאגאּפָארּפ ראפ ןסאמ יד ןופ ךארּפש
 ,געװ אזא טקנֹוּפ זיא'ס .גנוגעוואּב רעװָאסאמ רעד ןופ ךאילש ןטיירּב ןפא טירט עטסעּפ
 -ידיי רעד ןיא גנוגעוואּב עשיטסילאָיצָאס-רענָאיצוילָאװעֶר עצנאג יד טכאמעגכרוד טָאה סע יװ
 עװָאסאמ יד זיּב ךעלזַײרק עשיטנעגילעטניא עטשרע יד ןופ קידנּבײהנָא ,עוויווס רעש
 ןשיטילָאּפ ןוא ןשימָאנָאקע ןטימ טריפעגנָא ןוא טקיניײראפ ןּבָאה סָאװ ,סעיצאזינאגרָא
 ןוא עטיל ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש רעקילדנעצ ןיא רעטעּברא עשידיי רעטנזיוט ןופ ףמאק
 ,דנאלסורסַײװ

 -עטניא עשיטסילא:יצָאס לפַײה ןיילק א סָאװ ,םעד ןופ טאטלוזער םעניא ןענאטשטנא
 ןרענָאיצילָאװער ןיא ןעֶיצּוצנַײרא קיטיינ זיא סע זא- ,ןַײזטסּוװאּב םוצ ןעמוקעג זיא ץנעגיל
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 ראש .-קריוו ןוא רעקיטכעמ א עסערפ עשיטסילאיצָאס יד טרעװ ,עקידנטעּברא עשידִיי יד ףמאק
 / . עטײרּב יד ןגױצעגנַײרא ןרעװ גנוגעוואּב רעד ןיא ןעװ ,טלָאמעד טשרע רָאטקאפ רעמאז
 יי - דעגפוא ןוא ןַײזטסּוװאּב-ןסאלק יז אֹּב םענעסקָאװעגסױא םענופ ןדָאּב ןפא ןסאמ-רעטעּברא
 : לי : .טַײקוװיטקא רערענָאַיצוילָאװער רעטגַײטש
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 יא טּכעלטנפעראפ םיא וצ סעגאלַײּב עדייּב טימ *ןטסילאָיצָאס-ןדָיי עּפורג א, ןופ ףורפוא רעד זיא ,טגָאזעג יװ

 2 ( סט הסתעצמיטססאאצ 0046: 3. 11. ,ןקהזסאגגס88", 1132. קסההאממו ,0080- קרעװ סװָאנַאמָאגארד ןיא

 1 .(60:626846"} ד. 11. 28ח15, 1906, סשק. 820--9

 א / ,אגזסקאבו !עז) ףּורפוא רעד זיױלּב ,ןרויּפוק עסיורג ןיא ,ןרָאװעג טכעלטנפעראפ רעּבָא זיא דנאלסור ןיא

 סי עשירִיי ייד ןוא לאניגירָא םעד ָאד ןעננערּב רימ סָאװראפ טָא ,(הה תסנסקאאמ סמק. 80. 28026, םפזחי 1. 1906.

 ֲט . =ארד עכעלטירטוצ קינײװ יד ץוכא ײז ןענַײז טסּוװאּב זדנוא זיא סע לפיװ ףא .סעגאלַײּב יד ןופ רָאנ גנוצעזרעּביא
 / עג רימ ןּבָאה ,סעגאלַײּב יד ןופ לאניגיױָא םעד קידנקורדרעּביא .טקורדעגּפָא טינ ץעגרעניא ךָאנ קרעװ סוװָאנאמָאג

 .ףיט ש .נ 'כ רעד טכאמעג טָאה גנוצעזרעּביא יד .עיפארגָאטרָא יד טרעדנע

 , :ףורפוא םוצ טרָאװכָאנ סווָאנאמָאגארד
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 ץההװסזהאתג ו 264867 ם 1:404670, 42610 22:46 8/6800240241001/ ווענסעצ ,,אקע0148008000

 חקסתסזהקתהץה- 2ןסנאהָצ סא, 618/82 6016228040-8114002ע262ה 6000008 תסקחהצ ץאקג-
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 אסדסץזו 0 םקממההתסנאהד א 0200428080 ן'800װא ת 020028080 ף1סץמאהמזחא 01 1686װסזח-

 החא 2א0אסאװפססאאא תסץקהתאסמ. !{ןקא ?סםסץסתחסא 0180ז0ס6עװ אסנאהצ ץאקהחאסאעאז 114-

 : ןסהסא ח סםץקסהצאאו 23102600 ס0;אחתהדמ, 300 208806 2מענאסחחס םסץמסתס חקסזאמ 2?חא 00-
 קהתהאסמ סָצעֹֿסַי 008/0802226860 !ץסמהמוזאא סגסאגאא 68/00080ת0 2236040844 0

 00266 םססחןהמסההוממזאו סא 64ס8זג א 11 ח א+צ 111 8מ- 0 קצסס (?סעסאמז, 21800ח3צז

 עסתאהצ סםץקסהאא ח םססטעסחסאאחצזז 2/80084א4 םהקסתה ם 58/22846 סהָצ;אהַז 04800 23 חקא-

= 

 אה ססדװתהקמססזע תסתהצ 1284ח4א6 6208 11200104484 (ס8אעא 08װ0068, 8010ץקמז8 104106-

 1 קפסמו 8 סָצע;מססץא חקסזע80ח0.20281101 1זס;אהְצ 6060.

 םסז חסצסאצָצ תהא ס04עהדחסזסמ 58װ2480800 06286194 2תקסתס1:8482206108 20נ0א 000-

 יה 0668406 םגנאמססדא סקזגאװבגתחה תםקסחהזהמתמו, 8010װ/844 סו ת8/048 140חמ0, 0 84

 : סדסקסאמז סדהסהסאחחס ןהססיזזא סםעסהסאאחא 4800 01 08/606א8װא א82001221401008, 8 6 הָקֶצ-
 2 ץ00--טסס2עמסאאס סםץס/סאװא ץ260ינחצ 0 ץהס0װצװ הץצסאעא חהסאסח. }88 אהא סהאאחא תּב
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 א ןןזוההו/0711460822 חסנהחפ וה ץהבחסמסץקממוצ 23/ואגא ס8עססמ, 10 אמו 106 60484688684040

 - "ז0 866 גזחא ?ס0מגקאזאז ם צץאק2/806802 0072074 סאהנאצ חסתהסװגאאָצ 88111023:102468-

 - םסאצ חקסהחקאהנאס 1088 ןועז111611-08668-.
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 גד 11800ץמ:טא דעזסזץקוקעו ,,1 עסאז8211* .1. 214240114044-

 6 ןטההאדסק ,!ץסאההסמאסזס ,ן{קצע8- 80 2108086 21. !ןגמהחא-
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 1 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאַילּביּב

 ןגנוצעזרעּביא|

 טנױװ ,קלָאּפ ןשיניארקוא ןטימ טצעזאּב ןענַײז סָאװ ,ךַײרטסע ןיא ןוא דנאלסור ןיא ןטנגעג יד ןיא
 ןסאמ יד ןשיװצ ףמַאק רעפראש אזא ןעמוקעגרָאפ ּוװ ץעגרע ךעלרעווש זיא רעדיװ .ןרָיי ןָאילימ א רעּבירא טציא
 יד ןעװעג ןענַײז ןדִיי סייעּב ,טרעדנוהרָאי אצוװ ןוא אעװ ןיא עניארקוא ןיא יװ ,ןרִיי ןוא גנורעקלעפאּב עקיטרָא
 .קלָאפ םעד רעריוורעד ןעװעג זיא יז סָאװ ,גנונעדרָא רעלאָיצָאס ןוא רעשיכולעמ א ןופ (ןענאגרָא) רעריפסיוא

 רעד ןופ ןדִיי לטירד א רָאנ סאלק ןקידנייטאולּפסקע-ןפָא םוצ ןענעכעראפ ןעמ ןעק גָאט ןקיטנַײה אּב
 א ךיוא ,לטירד עקיזָאדסָאד .סאלק-רעטעברא םוצ ןענעכעואפ ןעמ ןעק לטירד ערעדנא סָאד } טנגעג רעשינַיַארקוא
 ןופ ןצונ ןיק טשינרָאג ןּבָאה--לטיוד ןטשרע םאַּב רעניראּב ןוא רעפלעה -- לטירד ןטירד םענופ לט רעשּפיה
 -יּפאק עשירִיי יד--סעּפורג עקיזָאדיד ןופ ףליה רעד טימ עליפא ןַײז לָאז--סיורא ןעֶיצ'ס סָאװ ,סעסָאנּכאה יד
 ןכעלטסירק, םענופ טַײקמערָא יד רעּביא יז טגַײטש לָאמטּפָא סָאװ ,טַײקמערָא ןא ןיא ןּבעל יז ןנא ,ןטסילאט
 ."טאיראטעלָארּפ

 -נָא ןקידעּבעל א שזָאלעג טָאה ןרֶיי ןוא רענִיארקוא יד ןשיװצ ףמאק רעלאנָאיצאנ-לאָיצָאס רעטלא רעד רעּבָא
 עניוזא עליפא ןרעדנא ןופ סנייא טרעטַײװרעד קנעדנָא רעקיזָאדרעד ןוא ,םידָארצ עדייּב ןופ סערױדכָאנ יד אּב קנעד
 -ָאקע עקיטציא יד ןופ ךַײלג ןדַײל ייז ןוא רעטעּברא וצ ךַײלג ןרעהעג סָאװ ,גנורעקלעפאּב ןלייט עדייּב אּב ןטכיש
 גנוגעוואּב רערעי זא ,ךעלגעמ זיא ןדַיי ןוא קלָאפ ןשינַיארקוא ןשיװצ ןעגנּויצאּב עקיטציא יד אּב .ןדנאטשוצ טשימָאנ
 -עצס---דִיי ןגָאלש ןופ סענעצס עקיטולּב ךיז טימ ןעֵיצ טעװ ,ןדנאטשוצ עקיזָאדיד ןגעק קלָאפ ןשינַיארקוא םענופ
 .ה"י אוו ןוא אעװ ןיא סענעצס יד רעדייא טכערעגמוא רעמ ךאסא ןַײז ןלעװ סָאװ ,סענ

 ,סעּביס יד ןופ ענייא זיא עניארקוא ןיא קלָאפ ןסאמ עשירִיי-טינ ןוא ןדִיי ןשיװצ רעדיװ םזינָאגאטנא רעד
 -ניא ערעײז סָאװ ,עפוג ןדִיי אֹּב גנורעקלעפאּב ןטכיש עניוזא ןשיװצ טַײקשיראדילָאס יד ךיז טלאה ייז ףא סָאװ
 .ערעדנא סָאד סנייא רעסיוס םעצעעּב ןענַײז ןסערעט

 ןרעוו טריזינאגרָא לָאז'ס ,קיטכיוו טרעדנוזאּב טנגעג רעשינַיארקוא רעד ןיא ןטסילאָיצָאס ראפ זיא רעּבירעד
 -יּפאק עשירִיי ןופ ןסאמ-רעטעּברא עשידִיי יד ןלײטוצּפָא ,טַײז ןייא ןופ ,קעווצ םעד ןּבָאה לָאז סָאװ ,עדנאגאּפָארּפ א

 סנייא יװױזַא .רעקלעפ ערעדנא ןופ רעטעּברא טימ רעטעּברא עשידִיי ןקיניײראפ ,טַײז רעטייווצ רעד ןופ ,ןּוא ןטסילאט
 עטדערעג יד ףא רוטארעטיל עשיטסילאיצָאס א ןַײז ןעק עדנאגאּפָארּפ אזא ןּבײהוצנָא ןעלטימ עטסכעלקריװ יד ןּופ
 ןציטש ןלעװ טנגעג רעשיניארקוא רעֶד ןיא םירייוואכ ערעזדנוא עלא זא ,טשינ רימ ןעלפייווצ זיא ,ןרָיי אּב ןּכארּפש

 .ןדָיי-םירייװאכ יד ןופ וטפוא ןטנָאמרעד רעִירּפ םעד
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 ןגנוצעזרעּביא)

 ,םארגָארּפ

 .עיצילאג ןיא ןוא (1 דנאלסור ןיא ןרִֶיי ןגעוו ןלא;רעטאמ עשירארעטיל ןעלמאז ראפ

 ! לייט
 לפיוו .ףרָאד ,לטעטש ,טָאטש רעסיוועג א ןיא גנורעקלעפאּב לָאצ יד ןוא לעטשפיונוצ רעניימעגלא רעד ,1 8

 .ןדָיי ןאראפ טרָאד זיא
 .ןקירּבאפ ,ןדָאװאז ,עכָאלעמ : טרָא םעד ןיא ןאראֿפ ןענַײז עַיצקודָארּפ סעמעטסיס ערעסָאװ .2 8
 .װ .זא .א ַײרעלָאטס ,ַײרעדימש ,ַײרעגשזריק ,ַײרערַײגש ,ַײרעטסוש : סעכָאלעמ ערעסָאװ .3 8
 ןרִיי) רעטעּברא עטקיטֿפעשאּב לָאצ יד ןוא ןקירּבאפ ,ןרָאװאז ,(םיטאּבעלאּב) סעכָאלעמלאּב-ןדַיי לָאצ יד .4 8

 .(ןדִיי-טינ ןוא
 .ךעלגנַיינרעל לָאצ יד .5 8

 .לעטשפיונוצ רעיײז ןוא ,סעִילימאּפ רעטעּברא יד ןּבָאה יצ .6 8
 .םײה רעד רעסיוא ןוא םייהרעדניא טעּברא-רעדניק ןוא-ןעיורפ .7 8
 .רעטעּברא ןופ טסנידראפ רעלעטימ רעד ;גָאט-טעּברא רעד זיא סיורג יװ ,רָאי ןיא געט-טעּברא לָאצ יד .8 8

 .עילימאפ א טימ ןוא עילימאפ ןָא רעטעּברא ןא ןופ (עקירָאי רעדָא עקידשעריוכ ,עכעלגעט) עָאצױה יד .9 8
 .ןטַײקנארק עטסקיטכיװ יד ;ןעגנוניוו יד ןיא ןוא ןטאטשראוו יד ןיא דנאטשוצ רעשינעיגיה רעד .10 8

 .רעטעּברא ןוא םיטאּבעלאּב ןשיװצ םיכוסכיס ןוא ןעגנּולצאּב יד .11 8
 .ןריי-טינ ןוא ןדִיי ןשיווצ ןעגנויצאּב יד ,12 8
 -רעסָאװ ןוא רעריפרעסאוו ,רעגערט :טרָא םעד ןיא ןאראפ ןענַײז רעטעּבראצראווש עשידִיי ערעסָאװ .13 8

 .ןטסנידראפ ערעייז ןוא לָאצ רעייז ,.דנא .א סעלָאגעלאּב ,רעּבַײרטסנגָאװ ,סענאמרופ ,רעגערט

 .טפאשרעניד םינימ ענעדישראפ ןגעװ עּבלעזסָאד .14 8
 רעטקאראכ רעד .לג .ד .א סעסאק-ףליה ,ןטפאשלעזעג-רעטעּברא זיא טינ'ס ערעסָאװ ןאראפ זיא יצ .5 8

 .ןטפאשלעזעג עקיזָאדיד ןופ

 -גיא דארג רעד ןוא (ןכארּפש ערעדנא ףא רעדָא שידִיי ףא .ןּבַײרש ןוא ןענעייל) טַײקידערוװיא יד 6

 .ןקירּבאפ ןיא ,ןדָאװאז ןיא ,סעכָאלעמלאּב אּב רעטעּברא ןופ גנולקיווטנא עלעוטקעלעט
 רעייז .סעוװישעי ןיא--לפיוו ,רערעיײז רעטלע רעלעטימ רעד ןוא סעריוט-דומלאט יד ןיא טנרעל לפיוו .17 8

 .גנולקיווטנא עלעוטקעלעטניא ןוא עגאל עלעַירעטַאמ

 .װ לייט

 ןיא ןאראפ זיא (| לײט ןיא טנכערעגסיױא ןענַײז סָאװ ,יד ץוכ) ןעגנוקיטפעשאּב ערעדנא ערעסָאװ .1 8
 .טרָא םעד

 .לדנאה-טרוה ;ּןעניזאגאמ ,לדנאהניילק : רעקירעד זיא רעדָא ןאראפ זיא לדנאה סעמרָאפ ערעסָאװ .2 8
 .רעמענרעטנוא עסיורג רעקיניײװ רעמ ןוא ,רעלדנעהניילק ,סרעטקאפ ,סעקינרעכָאװ לָאצ יד 3 8
 ,גנורעקלעפאּכ רעמערָא רעד ןופ עיצאטאולּפסקע דארג רעד ןוא עִירָאגעטאק רעדעי ןופ טסנידראפ סָאד .4 8
 ,(.דנא .א טכאּפ-טכיל יד ,עסקאט יר) עטקערידמוא ןוא עטקעריד ,ןרעַײטש ענעדישראפ ןענַײז סיורג יװ .5 8

 : .טלָאצ גנורעקלעפאּב עשירַיי יד סָאװ ,עשידִיי-לעֶיצעּפס ןוא עניימעגלא

 עמוס רעצנאג רעד ןגעקא גנורעקלעפאּב רעשידִיי רעד ןופ ןטיונ יד טקידירפאּב ןרעװ טַײװ יװ .6 8
 .ריא אּב טמענ עמ סָאװ ,ןרעַײטש

 םיטכָאש ,םינָאּבאר ןטלאהוצסיוא ףא) טמענ לָאהָאק סָאװ ,ןלָאצּפָא ןוא ןרעַײטש עשיכולעמ-טשינ .7 8

 .(ערעדנא ןוא

 .וװ לייט

 .טרָא םעד ןיא סעִינָאלָאק עכעלטפאשטריוודנאל עשידִיי לָאצ יד .1 8
 .שניצ ףא ןוא טכער-םוטנגײא טימ :ץיזאּב-דרע ןופ עמרָאפ יד .2 8
 .רעטעּברא ןעגניד רערָא ןיילא טעּברא יד ןעוט רעמיטנגייא-דרע עניילק טנעצָארּפ רעסָאװ ןוא ּוװ .3 8

 .עילימאפ א ןיא סעשאפענ לָאצ יד .4 8
 .וװ .זא .א ןדָאּב םענופ טעטילאווק יִד ;קעליײכ-דרע רעד זיא סיורג יװ .8'5
 .ררע רעד ןופ ןעגנולָאצ ןוא ןרעַײטש יד ןופ סיירג יד .6 8

 :סעינרעּבוג עקידװערַײמ-םערָאד ןוא עקידמערָאד 9 :טכערניוװו קידנעטש ןּבָאה ייז ּוװ ,רעטרע יד ןיא (1
 -ָאוװ ,רעלָארָאּפ ,רעוועיק ,רעשירוואט ,רעּבאראסעּב ,רעװאטלָאּפ ,רענָאסרעכ ,רעװאלסָאנירעטאקעי ,רעֹווָאגינרעשט
 -ָאמ ,רעקסנימ ,רעגדָארג ,רענװָאק ,רענליוװ ,רעקסּבעטיװ : סעינרעּבוג יד ןיא -- טנאק ןקידװערַײמ-ןּפָאצ ןיא ;רעניל
 ,רעװָאקָארטעּפ ,רעשזמָאל ,רעצלעק ,רעשילאק ,רעוװעשראוו :טנאק-לסַײװ םעד ןופ סעינרעּבוג 10 ןיא  רֶעוועֶל

 .רעצעילדעס ,רעקלאווּוס ,רעמָאדאר ,רעקצָאלּפ
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 שיריי ןיא עסערּפ רעשיטסילא;צָאס רעד ןופ ּבײהנָא רעד -ץינשזריק .א 174

 .ררע רעד ןופ טַײקעסָאנכאה רעד ןוא ןעגנולָאצ יד ושיווצ שינעטלעהראפ יד .7 8

 - .סעִינָאלָאק עכעלטפאשטריוװדנאל עשידִיי יד וצ גנוריגער רעד ןופ גנּויצאּב יד .8 8

 ו

 -םארגָארּפ ןקיטציא םעד ןיא טנָאמרעד ,טינ ןענַײז סָאװ ,סעִידעי עניוזא ךיוא ןלייטימ ןטעּב רימ ?. 8

 עטצעל יד ראפ סעִֶינרעּבוג ענעדײשראפ ןופ (תגוזהנהוופ אהחתנאאח) רעכיּב-רָאי עלעִיציּפָא יר ןקישוצ ךיוא ,ווּורּפ

 רעדָא םעד וצ סעכַײש א טָאה סָאװ--ןכארּפש ערעדנא ןוא שירִיי ףא ןראדנעלאק ,רעכיּב---גנידצלא לאלכיּב ,ןרָאי

 .ןרָיי אֹּב עגאל רעשימָאנָאקע רעד ןופ ןוא רעגייטש םענופ לייט ןרעדנא

 .(: עגאליײיּב

 .1881 ראוונאי ןעט5 זאג 1

 טנוט7ג העם יברא

 יי א יי יי

 ' -עגפיוא ןענייז אירפ רעגיז םעד 8 םוא 1880 רעּבמעװָאנ 4 םעד

 -ער-ןעטסילאיצאס טסאּפיירק ןיקסוואלוואּפארטאיּפ ןיא ןעראוועג ןעגנאה

 ןרעסעּבראפ וצ ידכ ןעּבעל רעיײז ןרעפּפא סאוו ןעשנעמ) ןרענאיצולאוו

 רעטייּברא ןוא יקסוואקטאיוק .א ןינאיראוד (עגאל סקלאפ סאד

 .וואקאינסערּפ .א

 .1881 ראוונאי 15 ןעד גרֹוּבסרעטעּפ
 'רהיא ןעּבאה ייז ןוא טייהראוו ןייק טּבעילעג טשינ ןרעזייק איד ןעּבאה ןא גיּבייא ןופ

 -נעזיוט ןּבאה אייז ,שלאפ ןוא הפינח ראנ אייז ןעּבאה טּבעילעג .ןעּבירטעג ןעטפערק עללא טימ
 ןופ טראו ןייא ןעגאז וצ טלעטשעגנייא ךיז טאה סע רעװ טרהיפעג רעּביא ןעשנעמ רעד
 ןעקיטשרעפ אוצ ןעּבעגעגנייא טינ אייז רעּבא ךיז טאה סע ראנ .טייהיירפ ןוא טייקגיטכערעג
 טימ טקיטשעג ןוא טקירדעג ןעשנעמ יד .רעצרעה עכילשנעמ ןיא טייהראוו איד
 רעסערג ץלא טייהיירפ ןוא טייהראוו ןופ טראוו רעד ןוא יילרעלא
 סעדנאּב עצנאג ערעייז טימ ןרעזייק רעקראטש ןוא
 טכעטש עכלעוו ,טייקגיטכערעג ןייא דנאטש ןיא טינ ןענייז
 .ןעגיוא איד אייז

 אוצ זיא רעכלעװ ןופ ליצ איד ,גנוטייצ רעטייּברא רעזנוא טייטשעּב םעד ןיא טא
 ןופ זא םהיא ןעזייוו ןוא דאראנ ןעכילקילגנוא ןעמערָא ןופ ןעגיוא איד ןענעפע
 תורוד עגידרעטעּפש ענייז ןוא דאראנ םעד ןעיירפאּב טעװ סע רעכלעװ ,קילג ןוא טייהראוו
 ןעדייל ןוא ,טייקמערא ,איירעוואלקש ןופ

 רעטייוו ןילעװ עכלעוו רימ ןעּבאה ליצ רעזנוא ןעפיירגעּב אוצ
 .ןרעװ טערעג םּורא

 רערהיפ רעד ןַײז ףראד דאראנ רעד ראנ רעזייק ןייק טינ 4
 -עגרעּביא ףראד גנורהיפ איד ןוא ןעכארּב וצ ןייז גנורעיגער יד זומ םוראד ,דנאל רעד ןופ
 .אטאד ןייא ףיוא ןעּביײלקסױא טעװ דאראנ רעד סאוו ןעשנעמ איד אוצ ןערעװ ןעּבעג

 ןירהעיג טינ ראט דרע איד סאד טסייה סאד ,סדאראנ םעד ןייז ףראד דרע איד (2
 .רעגנוה ןופ ןעּבראטש ןוא רהיא ןופ ןייז דמערפ לאז רערעדנא רעד ןוא ךאסא םענייא אוצ

 ןיא ןענייז ןעטפערק ענייז ליפאיו .ררע לעקיטש א ןעמהענ ךיז געמ שנעמ רעדעי !ןיינ
 ןעציזעּב רע ןעק סאד ןוא ןעטייּבראוצסיוא דנאטש

 רעד ןוֿפ עיּפָאק ןַײז ןיא ןזילּב ענענאראפ יד ךיז ןרעלקרעד ץינשזריק 'כ רעד ןָא טזַײװ סע יװ (4
 .עיצ קאדדע ו---.לאניגַירָא םעניא ןּבירעגּפָא ןענַײז רעטרעװ עקינייא סָאװ ,טימרעד ײגגוטַײצ רעטײּברא,
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 סאד טניימ ,ןיינ ?דרע ןייק ןעיטס טינ טעװ סע זא ןענײמ ריא טעװ טכייללעיפ
 -נוא ךיז טניפעג סאוו דרע עצנאג איד ןופ זא ןעראוועג טנעכערעגסיוא זיא סע ןעד ,טינ
 טאה ןעלייהט 4 ןוא ןעריוּב אוצ טרעהעג לייהט רעטפניפ ןייא ראנ זיא ,דנאלסור רעט
 ןיילא ןיוש רהיא טנעק .דאראנ ןופ טּבױרעגקעװא סעקיצשעימאּפ ענייז טימ ָאװטסלעטיװארּפ
 .ןייטשרעפ

 זא טסייאה סאד ,דאראנ םעד ןערעהעג ןעפראד ןעדָאװאז ןוא ןעקירּבאפ טראהרעלא

 ףיא ןעלאז עללא ןוא רעטייּברא רעדנעזיוט רעטרעדנוה פיוא לאז שטנעמ ןייא טינ
 ןעּבעל ןוא ןעסערפנא רענייא ךיז לאז טולּב ןוא סייווש סנעמעלא טימ ןוא ןעטייּברא םהיא
 איד רעּביא רעגנוה ןופ טונק םעד גידנעטלאה ,טײקכײר ןוא  ןייזלהאו ןיא

 סאוו ןעפיוה איד ןּוא ןעקירּבאפ איד !םיצירּפ ןייק אטינ !ןיינ .רעטייּברא ןופ סעציילּפ

 ףראד יוזא טינ ,ןיינ !טולּב ןוא סייווש סרעטייּברא ןופ ץלא סאד זיא ןעּבאה ןעטנאקירּבאפ

 .ןעטייּברא ףראד שנעמ רעדעי !ןייז
 ןעּבאה טינ ןעמ ףראד דנאל רעד ןופ ןייזלהאוו ןוא טייהיירפ איד ןעטיהעּב אוצ 4

 טעװ טיונ ןייק ןעדייל טינ טעװ ןוא איירפ ןייז טעװ דאראנ רעד זא ןעד ,איירענלעז ןייק
 םעד טימ .ןעצישעּב רהיא טעװ ןיילא רע ןוא ןייז ּבעיל רעייז דנאלרעטאפ סאד םהיא
 ןערהיפרעּביא טינ ןערהאי עגנוי ערעייז ןילעװ ןעשנעמ ןענאילימ זא ןעגניירּבנייא ןעמ טעװ
 עּבשיולס רעד ןופ ןוא סלעּבעפדלעפ ןוא ןעריציפא ןופ סעקינּפארא איד רעטנוא תורצ ןיא
 ןיפא קעװא ןעייג ןענאילימ רעטרעדנוה לעיפיוו ראנ טנעכערעּב ךיוא .ןערעו טמעראראפ
 ןופ טינ ןעװ דלעג! איד ןעמ טמענ ּואװ ןוא ,טינ ראג סאד ףראד אימ סאוו ,לעװייט
 טלאוו גנוניימ רעזנוא ךאנ גנורהיפנייא אזא אייּב ?דאראנ ןעמערא ןופ ,רעטייּברא ןעמערא
 זיא רעזײק רעד :טרעקרעפ ץלא זנוא אייּב ראנ ,ךילקילג ןוא איירפ ןעוועג דאראנ רעד
 -עגסיוא ןייז ןעפראד סאו טאטשנא .טינראג זיא דאראג רעד ןוא רערהיפ רעצנאג רעד
 ןעטונק טימ ןעייטש סאוו סעקינװאניצ סרעסייק םעד סרערהיפ ןענייז דאראנ ןופ ענעּבעילק
 .עקייּפאק עגיטולּב עטצעל ןייז םהיא ןופ סיורא ןעסייר ןוא דאראנ ןופ ּפעק איד רעּביא
 ריפ טײטש גאט רעדעי יװ ,שינרעטיצ א הרומ א גידנעטש טגעיל ןעשנעמ רעדעי ףיוא
 רעטייּברא םעד ןעסייר ליוו טנאקירּבאפ א זא ...ריּביס ענשרעטאק ,גארטסא גיטראפ םהיא
 טעו ריא ?טראו רעטשרע ןייז זיא סאוו ,טינ ךיז טזאל רעטייּברא רעד ןוא ןייל םעד
 זומ רעטייּברא רעכילקילגנוא רעמערא רעד ןוא !ריּביס ןיא ,גארטסא ןיא ןייג רימ אייַּב
 וליפא ןעוו ןוא ןערעװ םיוקמ ךיליירג ןעק קענושארטס רעד זא סייוו רע ןעד ,ןעגייווש
 םעניילק אזא ראפ איּבא רעגנוה ןיא רעסעּב ןעּבראטש ןיוש ךיז טסילשעּב רעטייּברא רעד
 ,טולּב ןוא ןעטפערק עטצעל ענייז טסיזמוא ןעגייל קעווא טינ ןוא ןעטייּברא אוצ טינ ןיול
 רעטנוא רע טפיוק ? רע טוהט סאוו ןערהיפסיוא טינ ןעק רע זא טהעז טנאקירּבאפ רעד ןוא
 יארּפ .טכאלש רעייז ןיא ןייג אוצ טיינעג ךאּבענ ןירעװ ןעטאדלאס טימ ןוא קינוואניצ םעד
 -לעטיוארּפ רעטנּוא טפלעה טנאקירּבאפ רעד ןוא טנאקירּבאפ םעד טפלעה- אווטסלעטיוו
 תורצ ןיא טײקמערָא ןיא טּבעל טעטייּברא סע רעװ !זנוא אּב ךיז טרהיפ יוזא .אווטס

 גאטלייװ ןיא ,ןעגינעגרעפ ןיא טּבעל טינ טייּברא סע רעװ ןוא איירעוואלקש ןוא
 ..! דובכ ןוא

 טימ ,סייוש רעייא טימ אייז טעמראק אימ ןוא ףיוא ןעמ טלאה ןעטאדלאס ןענאילימ

 טסּבלעז ךייא ןענעק לאז אימ !טסּבלעז ךייא ראפ ? אייז ןעמ טלאה סאוו אוצ ,טולּב רעיא

 ,ןעּבײהפיוא ּפאק איד ןילעװ דאראנ רעטקירדעג רעד טעװ רעמאט !ןעײרדּפארא ּפאק איד

 ןוא ןעכערּברעפ עלא איד ןהעזנא טינ ןענעק סָאװ ןעשנעמ ןעניפעג ךיז ןילעוו רעמאט
 ענשראטאק ףיוא ,ןעגנייהפיוא ,ןעסיש ןענעק יז ןעמ לאז געוו א סעּפע ןעזייוו ןילעוו

 .גאט עלא ןיוש סאד ןעהעז רימ איו יוזא ,ןעקיש קעווא
 ןעגיוא ענייד ףיוא עקסאמ א ןהאטעגנא ןעמ טאה ריד ,רעטייּברא רעמערָא אוד ןוא

 ןופ טסײטש אוד .דניירפ רעטוג ןייד זיא רעװ ןוא אנוש ןייד זיא רעװ טינ טסהעז אוד
 ּביל אוצ ןעגנייה ןוא ןעסיש ךיז טזאל רעכלעו רעדורּב ןייד טינ ראג טספלעה ןוא ןעטייװ
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 א יװא ןז אוד טסעװ גנאלאיו זיּב ?ןעגײװש יוזא אוד טסעװ גנאלאיוו זיּב ראנ ,ריד
 ,ץעּפוק רעד סאד ,ןעטײז ענד ןילעטשנא ךאנ וד טסעװ גנאלאיוו זיּב ? טכענק רעמערָא
 רעד ןופ ןאיגעל ןייז טיֿמ אוװטסלעטיװארּפ ןוא טייז ןייא ןופ ןעגייז לאז טנאקירּבאפ רעד
 : | ?טייז רערעדנא

 טסאה אוד ,ןעראלרעפ גנונפאה ןייד ראג טסאה אוד ,רעטייּברא רעמערא אוד ,עי
 טספאשעּב וד ראנ סאד ,ענייד זיא טלעװ רעד ןופ גנוטכייר עצנאג איד זא ןיסעגרעפ ראג
 ךילקילג ץנאג ןייז ןעק רעטייּברא רעד זא ,ןיסעגרעפ ראג טסאה אוד ,טלעװ רעד ףיוא איז
 טנעה יד ףיוא םהיא טאה הימ עכלעװ ןעטייק איד ךיז ןופ ןעפראווּבארא לאז רע ןעוו
 עלא ןעװ ,איײז ןעכערּבאוצ דנאטש ןיא זיא ןוא ווארּפ טאה רע זא ,ןעגנאהעגפיוא
 טסאה אֹוד ,אייטשרעפ ךיא ראנ .ןיזייא ןוא לאטש ןרעדנא םעד ריפ רענייא ןעטלאה ןעלאז
 רעדיװו אוד טסאה רעּבא ?ןעטאדלאס איד טימ רעסייק ןיראפ ארומ טסאה אוד ,ארומ
 רעגינייו טינ טעדייל רע םעראוו ,רעדורּב א ןענייד ךיוא זיא טאדלאס רעד זא ,ןיסעגרעפ
 .טייז ןייד ףיֹוא ןייגרעּביא ךיוא רע טעװ ,ןעגיוא איד ןענעפע םע טסעװ אוד זא ןוא ,אוד איו

 ךיד טאה ןעמ עכלעו ןיא ןעטייק איד ךיז ןופ סיירוצ ,רעדורּב רעּבעיל רעזנוא יוזא
 אייז זיו ,רעדירּב ענייד ןעגיוא איד ףיוא ןיפע ,אייג .סיפ איד טימ טנעה ענייד טדימשרעפ
 טעװ סאו געו א אד זיא סע זא אייז זײװ ,ךילקילגמוא ןענייז אייז סאוו ראפ טנורג םעד
 -ניק ערעייא ,טייקמערא ןופ ,טפאשטכענק ןופ ןעפיוקסיוא רעדניק סדניק ערעייא טימ ךייא
 ..טנייה טּבראטש אימ איװ ,טיוט רעגנוה טימ ןעּבראטש ןעפראד טינ ןילעװ רעד

 ,טולּב גידלושנּוא ןעסָאגרעפ טרעװ סע אװ ןעגיוװש טינ ליומ ןייד ריד לאז !אייג

 רהעמ ךיז טסעװ אֹוד סאוו ;אריומ ןייק טינ ּבָאה ,טיירטש ןייד ןיא ךאווש טינ רעװ ,אייג
 ריד אייּב ןעלאפ טעװ אנוש רעד ןוא ,ןירעװ רעקראטש טייז ןייד ףיוא טעװ ,ןעראטס
 ,ןעסיװ ץלא וטסעװ ,אנוש םוצ ןעלאפ ןיירא טסעװ אֹוד וליפא ןעוו ןוא .סיפ איד רעטנוא
 ענײד ראפ טנעה יד ןיא טייהיירפ ןוא טייהראוו ןופ דרעװש ןיטימ טסּבראטש אוד זא
 ,גיּביא ףיוא ןענאמרעד אוצ ןעּבאה ריד ןילעװ רעדניק סדניק ענייד .רעדניק ןוא רעדירּב
 .טייהראוו ןוא טייהיירפ ריפ ןעּבעל ןייד טגיליגקעװא טסאה אוד זא

 .ןעּבעל סרעטײּברא ןאפ

 ןייא ןעוויג זיא ןעכייט ןוא רעדלעוװ ןוא רעדלעפ איד ףיוא ןעוװ טייצ א ןעוויג זיא סע
 טינ סעקיצשעימאּפ ןייק טינ ,סעקינװאניצ ערעייז טימ ןרעזייק ןייק טשינ .דאראנ רעד טריװ
 טצישעּב טאה טסּבלעז רע .טנאקעג טינ דארַאנ רעד טאה סעצּפוק טימ ןעטנאקירּבאפ ןייק
 ןענאילימ ןעטסאקּבא לָאז סע ןעטארלאס ןייק טפראדעג טינ טאה רע .דנאל יד טרהיפעג ןוא

 -ײּבראעג ,טרעקאהעג ךיז טאה רעדעי ,ןענָאקאז ןעּבעגעגסיױרא ןילא ךיז טאה רע ,דלעג
 רענייא טקוקיג ראנ טַאה אימ ,גנולהארּבא ןא ,גנורהעווראפ ןא ןעטפעשעג טרהיפעג ,טעט
 ןיא ױזַא .טלעװ רעד ףיוא ןעּבעל לאז רערעדעי ,ןפאש טינ ץכעלש ןייק לאז ןרעדנא םעד
 ,גנורהיפ יד ןעזעװעג

 איד ,רעדלעפ איד .טלעװ רעזנוא ןעראועג טעטסיװרעפ זיא ןא טייצ רעזעיד ןופ
 סעגרָאמ רעטרעדנוה רעּביא ךיז טײרּפשראפ רענייא ,טפיוקרעפ ןענייז ןעכייט איד ,רעדלעוו
 רענײק ,רעדלעװ עצנאג וצ טמהענ רענײא ,ןעטערט ףיורא טינ טראד לאז רענייק ,דרע

 ןײק ראט רענייק ,ןעכייט עצנאג ּבא טפיוק רענייא ,ןערירנא טינ ץלאה לעקיטש ןייק ראט
 טאה רערעדנא רעד ןרעיומ עצנאג טימ ךיז טיירּפשראפ רענײא ,ןעגנאפ טינ לעשיפ
 גאט א סאו ,רעגרע גאט א סאוו טרעװ טייצ איד .ןעלעטש וצ עלעּביטש ןיילק א ואװ טינ
 שנעמ רעדעי ,טלעװ רעד ףױא ןעטײהקנארק רעמ ,טיונ רהעמ ,רעגנוה רהעמ טרעװ
 ןוא ןעטפערק יד רעּביא ויּב טעװעראה שנעמ רעדעי ,רעסאוו ןיא שיפ א איו ךיז טפראוו
 ןאמוט רערעטסניפ א ראנ ...!ןעטייצ עכיליירפ יד ןעראוויג ןעלאפרעפ ..,גינייו זיא סע קאר
 -על עטראדעגסיוא גידנעמיװש םורא ראנ טהעז אימ ,ןעגיוא יד ןעשנעמ  רעדעי טקעדרעפ
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 ןעלאפרעפ ...ןעמערּב איד רעטנוא ןּופ ןעגיוא יד סיורא רָאנ ןעצשילּב סע .סעּפורט עגידעּב
 א רעטומ א ,טפיוקרעפ רעדורּב א רעדורּב א ,ןעשנעמ ןעשיוואוצ טפאשדניירפ ןעראוויג
 ...דניזעג ןייז ןיא דניק א אוצ טמוק סע זא ןעדירפוצ טינ זיא רעטָאפ א ,טפיוקרעפ רעטכָאט
 סעטוג ןייז ןעק איװ רָאנ ..טיוט ןיא טלעװ איד ,טסוּפ זיא טלעװ איד טראוו ןייא טימ
 רעד אוצ טּפאה ,ןיצ איד ןופ טנּוה ןייּב סיורא טסיײר אימ סאוו זא טלעװ רעד ףיוא
 לאז רעטיײּברא םעד ידכ טיג ץעיפוק רעד סאוו עקייּפאק עטעװעראהרעפ יד זא ?ףלאוו
 ? אוװטסלעטיווארּפ וצ סאד טמהענ ,םהיא ףיוא ןעוועראה אוצ ןעטפערק ןעייטּס ךאנ

 ענעשעק ןיא םע צייּב ךָאנ טגיל סעקייּפאק לעיפיוו ראנ ןעמ טלייצ ןעשנעמ רעדעי אייּב
 רע ּואו ןהאט טינ ךאז ןייק ראט רע ,טנעה איד ןעסאלשרעפ ןענייז ןעשנעמ רעדעי אייּב
 ,ןאקאז ןיטימ ץלא ןוא .טרעוו זיא טייּברא יד לעיפיוו לעיפ יוזא לאמ ןהעצ ןעלהאצּבא טינ לאז
 ...זאקוא ןיטימ קינװאניצ רעד ,ןאקאז ןיטימ טגאקירּבראפ רעד ,ןאקאז ןיטימ ץעּפוק רעד
 םעד ןא ןעזייו ןוא ראנ ןעהייטש יז ,ןעטייװ ןּופ .טינ ךיוא ןעייטש סעקינוואחוד רעזנוא ןֹוא
 זא ןעשנעמ םֹעד ןעדליּבניא דאנ ןהעז אייז ,רעטיר ענרעזיא איד לעמיה ןעפיוא דאראנ
 -וצ ראנ ןהעז אייז .טירט רעדעי ףיֹוא לאקיפאק טימ םנהג רעד טיירגעגנא זיא םיא ראפ
 ןיא זיא רע ואו ןהעז םורא טינ ראג ךיז לאז רע זא ,ןעשנעמ ןופ הטומ םעד ןעמהענ
 לאז לייוו רעד ןוא טלעװ רענעי ןעגעװ ראנ ןייז ןלאז תוגאד עצנאג ענַײז זא ,טלעװ רעד
 זומ ךאנ גנּונעכער רעייז ךאנ ,טראוו ןייא טימ .טולּב איד םהיא ןופ ןעּפאצ ןענעק ןעמ
 ףיוא ,סייווש ןעגיטולּב טימ טיורּב קיטש ןייז טנידרעפ רעכלעוו רעטייּברא רעמערא רעד
 ןעליופראֿפ טלעװ רענעי ףיוא סנעסייּברעפ ףיוא ןוא רעגנוה ןופ ןעּבראטש טלעװ רעד
 ,םנהג ןיא ןערעוו

 -גיטסיירד ןייז ןא סאד רע טרעװ יוזא ,דאראנ רעזנוא טמערארעפ סאד טרעװ יוזא
 רעּביא םיא טרהעק ןוא ץראה איד ךרוד םהיא טכעטש טייקשלאפ א לאמא וליפא זא ,טייק
 !ייא איירשעג א וליפא ןעּבעג אוצ הטומ ןייק טינ ראג רע טָאה ,טולּב איד

 אימ סעלָאר א ראפ סאוו טינ ראג טקרעמעּב רהיא ,ןעסּפעש עמעוַא ,רהיא ןוא
 רהיא זא ,תורצ ערעיײא ֹוצ טנייװעגוצ יוזא ןיֹוש טייז רהיא ,ךייא רעּביא ףיוא טלעיּפש
 םוצ טלעטשיגנא זיא גראק רעד ,דרע רעד ןיא ּפאק איד םּורא געט ענעצנאג ראנ טייג

 ןייק ןעגױא יד ףיוא טינ ראג טּבײה רהיא ןוא ,שטייּב םוצ דרעפ רעד איו גיטכיר טונק
 טינ ראג טהעז רהיא .אװטסלעטיװארפ טימ טיירטש א טייג ךייא ראפ איו ןעהעז להאמ

 ןוא טייהראו ריפ ךיז ןעגָאלש רעדניק ערעײא ,דנירפ עטוג עטסעּב ערעיא איו !
 א ! טייהיירט

 רימ ,זנוא ןופ ןעלאפּבארא ןעכיג ןיא ןילעוו ןעטייק ענרעזייא איד זא ןעקנייד רימ ראנ

 ןעליו סאו ןעשנעמ עלא איד ןוא ןעגייוש איוזא גיּביא טינ טעװ דאראנ רעד זא ןעקנייד

 ןייגסיורא ןילעוו ,טכענק ןיא ןיזאל רעדניק ערעייז ןוא טיונ ןוא רעגנוה ןופ ןעּבראטש טינ
 -או ,ערעװ רוטּפ תוכמ עגיטניה עלא ערעזנוא ןופ עלא רימ ןילעװ ןאד ןוא זנוא וצ
 ךיז ןעטלאהעּב ייז ץאח םיאנוש ערעזנוא ןעכערּב אוצ זומ תמא ןופ דרעװש רעד םער
 .!ןעפיולטנא טינ זנוא ןופ ןעלעװ יײז ראנ ,ןיסעקרעשט איד ןופ סעציילפ איד רעטנוא
 .!געװ איד ןילעטשרעפ זנוא טעװ סאוו םעד ןייז טעװ טיוט א

 | : איוזא זיא זנוא אייּב
 ךיז רימ ןעּביג זיא קלאפ רעכלעוו ןופ ןוא ןאיגילער רעכלעוו ןופ רעװ גידנעקוק טינ

 :ןיא זיועד רעזנוא ןּוא דנעה איד ןרעדנא םעד רענייא
 !םענייא ריפ עללא ןוא עללא ריפ רענייא
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 א .יקצידוי .א

 דנאלסור ןיא לאנרושז ןשידִיי א ןופ טקעיָארּפ א ןגעוו
 .ןרָאי רע-50 יד ןיא

 .(ויכרא ןשירָאטסיה ןלארטנעצ רעװעיק םאּב עִיצקעסדִיי רעד ןופ ןלאירעטאמ טיול)

 סמיוּברעדעצ ןענעכער וצ ןעמונעגנָא זיא עסערפ רעשידִיי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא
 ןרָאא רע-60 יד .6:דנאלסור ןיא עסערּפ רעשידִיי רעד ןופ ּבײהנָא ןראפ (: "רשבמ לוק,
 *ור ןיא ךיוא דנאלסור ןיא עסערּפ רעשידִיי א ןופ ןרָאײטרוּבעג יד ןעוועג לאלכיּב ןענַײז
 רעייז זיא'ס .("הריפצה, ,"למרּכח, ,"ץילמה,) שִיערּבעה ןוא (,/466861*, ,0808*) שיס

 טינ טלעװ רעד ףא ןעמוקעג זיא שידִיי ןיא טפירשטַײצ עטשרע יד סָאװ ,שיטסירעטקאראכ
 םענעי אּב ."ץילמה, ןשִיערּבעה םוצ עפָאסױה א יװ טרעַײנ ,ןאגרָא רעקידנעטשּבלעז א יװ
 6 םוצ ןגיוצאּב ךיז ןּבָאה םיליקסאמ עקיטלָאמעד יד ןכלעװ טימ ,גנוטכאראפ ןוא לטיּב
 א ןעװעג ,"סעגאלַײּב עשינָאגראשז, יװ ,וטפוא ןימ אזא עליפא זיא ,"ןָאגראשז ןטפאה
 םיכאָאי ןוא שטיװָאניּבאר ּפיסָא יוזא יװ ,ןעזעג ךָאד רימ ןּבָאה .טַײקטסיײרד עסיורג
 ןופ םודנארָאמעמ רעייז ןיא ןּבָאה ("טעיווסזאר, ןופ ןרָאטקאדער עקידרעטעּפש) לָאּפָאנראט
 -סדנאל רעד ןיא ןדִיי ראפ לאנרושז-גנורעלקפוא ןא ןופ טַײקיטײנ רעד ןגעו ,י 6
 עס ןכלעוו ףא ,ןָאגראשז רעטעשטעילאקעצ רעד, זא ,ןכָארטשעגרעטנוא סרעדנוזאּב ךארּפש
 ןופ .'גנורעלקפוא רעײז ראפ רעטש  רעסיורג א זיא ,דנאלסור ןיא ןדיי יד ןדייר
 םיוּברעדעצ עליפא זא ,רימ ןסייוו ךוּברעטרעװ ןשידִיי-שיסור סעצישפיל וצ עמָאדקאה רעד
 -סקלָאפ רעשידִיי רעד ןגעװ רענעלּפ סעצישפיל ןופ קעזיוכ טכאמעג ּבײהנָא ןופ טָאה ןיילא
 םיוּברעדעצ רעשיטקארּפ רעד טָאה "ץילמה, םעד ןּבעגסיױרא רָאי רָאּפ א ךָאנ זיולּב .ךארּפש
 ןופ ןרעװ (סעיסיוא עשידִיי טימ) "ץילמה , ןיא ןעלקיטרא עשישטַײד יד זא ,טגַײצרעּביא ךיז
 ןעמוקעג רע זיא םורא יוזא ןוא .גנוטַײצ רעד ןדָאש זיױלּב ןעגנערּב ןוא טנעיילעג טינ םענייק
 .?ךארּפש-סקלָאפ רעשידִיי רעד ףא "ץילמה, םוצ עגאלַײּב א ןּבעגסיורא ןגעוו לכייס םוצ

 ןסַײװ "רשבמ לוק, ןויּב שידִיי ןיא גנוטַײצ א ןּבעגוצסיורא ןװּורּפ ערעדנא ןופ
 ןוא 1813 ןרָאי יד ןיא טקעװרעד ןּבָאה ןדִיי רענליוו עקינייא סָאװ ,סעלדאטשיה א ןופ רימ
 .(5 .* 1861 וצ ךיז טיצאּב עכלעוו ,ןווָאגָאריּפ אֹּב סעלדאטשיה א סעצישפיל .מ .י ןופ ןוא (+ 7
 גָאט ןקיטנַײה זיּב ךָאנ ךיז טָאה סעלדאטשיה ןימ אזא ןופ טקאפ םעצע םעד רעסיוא רעּבָא
 עַינאּפמאק רעקיזָאדרעד ןגעװ םיטָארּפ עכעלריפסיוא רעמ ןייק ןעניפעג וצ ןּבעגעגנַײא טינ
 .טריפעג טָאה ץישפיל סָאװ ,גנוטַײצ רעשידִיי א ראפ

 ,1862 רעּבאיטקָא ןט-11 םעד סיורא זיא רעמונ רעטשרע רעד (

 ןעמָאנ םענופ ןעז וצ זיא'ס יו ,זיא (שילױּפ ןוא שידִיי ןיא) 1824--1823 ןופ ?לסכַײװ רעד ןא רעטכאּבָאעּב, רעד (2

 -ןרוּפש ענייק טזָאלעג טינ ךיז ךָאנ טָאה ןוא סעיסיוא עשירִיי טימ זיולּב טפירשטַײצ עשישטַײד א ךָאט ןיא ןעוועג ,עפוג
 ,18 ראש ,1900 ,"רויא ןיא לקיטרא סנאמלוש .א עז 3
 .207 טַײז ,,ה!עוזצ 0166 * ,גרוּבזניג .ש עז 64

 ,3 6 ,1924 ,"טילאעט , ןיא לקיטרַא ס'יכאלמ .ר עז 6
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2 ; : 

 -ןרעל רעװעיק ןופ רָאטארוק םענופ ןוא לוש-רעניּבאר רערימָאטישז רעד ןופ ןוויכרא יד ןיא
 -עטאמ עטנאסערעטניא עקינייא ןענופעג רימ ןּבָאה ,טציא ןטעּברא רימ עכלעוו ףא ,ןָאיאר
 .ה .ד ,1857--1856 ןרָאי יד ןיא לאנרושז ןשידִיא ןּבעגוצסיורא ןאלּפ א ןגעװ ןלאָ;ּר
 ,"רשבמ לוק, רעד ןייגוצסיורא ןּבױהעגנָא טָאה'ס רעדיײא ,רעִירפ רָאי סקעז-ףניפ טימ

 ןשידיי א ןופ ןאלפ רעד ןיא ,ןלאירעטאמ יד ןופ ןעז וצ זיא'ס לפיװ ףא
 עכלעוו טימ ,לאנרושז ןשיערּבעה א ןופ ןטקעיָארּפ יד טימ ןדנוּבראפ ןעוװעג לאנרושז
 -ראפ טנָאקעג טינ ןוא ןגָארטעגמורא גנאלגרָאי ךיז ןּבָאה ןלוש-רעניּבאר יד ןופ רעריפנָא יד
 רימָאטישז ןיא ךיז ןּבָאה'ס ןעװ ,ןרָאי רע-40 ףָאס םוצ זא ,ןעקנעדעג ףראד'מ .ןכעלקריוו
 ןרָאװעג ,ענליװ טימ ךַײלגאּב ,רימָאטישז זיא ,ןלוש-רעניּבאר טעדנירגעג ענליװ ןוא
 רעקיטלָאמעד רעד ןופ סעכיוק עטסעּב יד טריּפורג ךיז ןּבָאה'ס ןכלעװ םורא ,רעטנעצ א
 יד ןיא עלָאקסאה רעד ןופ ןלַײז עכלעזא ןפורוצנָא גונעג זיא'ס .גנוגעוואּב-עלָאקסאה
 -ָאלס .ז .כ ,רעּבָאלטָאג .ּב .א ,לפייװצ .צ .א ,םיוּבנכײא .י יװ ,ןרָאי רע'60- 40
 לוש-רעניּבאר רערימָאטישז ןופ .לוש-רעניּבאר ןיא רערעל ןעװעג ןענַײז סָאװ ,.א .א יקסמינ
 ,רָאטנאק .ל .י) ןרָאי רע-80--10 יד ןופ רעוט-עלָאקסאה עטסעּב יד סיורא ךיוא ןענַײז
 ןרָאי עטשרע יד ןופ ןיוש .(.א .א סילוגראמ .מ ,ָאנרעּפאּפ .י .א ,ןָאסלענעצאק .ל י ר"ד
 ןטימ לוש ןופ רערעל יד ןעמיורט לוש-רעניּבאר יד טעדנירגעג ךיז טָאה'ס יװ םעדּכָאנ
 לאנרושז ןשידָא:רעּפ א ןופ ,ענוּבירט רענעגייא ןא ןופ שָארעּב ןעמיוּבנכייא .י רָאטקעּפסניא
 -עמ ןיא .ןעיידיא-עלָאקסאה ערעייז ןטיירּפשראפ ןענעק ןלָאז יז ןכלעוו ךרוד ,שִיערּבעה ןיא
 -לאשטאנ, ערעכעה יד ןרידראּבמָאּב וצ טרעהעגפוא טינ יז ןּבָאה רָאי 10 רעּבירא ןופ ךעש
 ןטכארט ייז סָאװ ,ןאגרָא ןשידָאירעּפ א ןופ טַײקיטײנ רעד ןגעוו סמודנארָאמעמ טימ "עווטס
 ןטפירש-טיּב ןוא סמודנארָאמעמ יד ןשיװצ ,טָא ןוא .לוש-רעניּבאר רעד אּב ןּבעגוצסיורא
 ןופ טקעיָארּפ א ךיױא טרעגלאוראפ ךיז טָאה שִיערּבעה ףא ןאגרָא ןשידָאירעּפ א ןגעװ
 יװ סיויעה רָאנ .ןליצרעד ָאד עקאט ןלעװ רימ ןכלעװ ןגעװ ,לאנרושז ןשידַי א
 ךָאנ זיא לוש-רעניּבאר רערימָאטישז ןיא ןווּורּפ-עסערּפ ןופ עטכישעג לטעלּב עקיזָאדסָאד
 עצנאג יד ןלייצרעד וצ קירעּביא טינ ראפ רימ ןענעכער ,( ןטכיולאּב קיניײװ רעייז לאלכיּב
 ,ןלאלרעטאמ-וויכרא יד ןיא ןטכיולאּב טרעװ רע יװ ,ןעיניא ןקיזָאדמעד ןופ עטכישעג

 ןרָאי יד ראפ ,2 א טקא ,לוש-רעניּבאר ןופ וויכרא ןיא ךיז ןעניפעג םעד ןגעוװ סעִידעי
 ראפ 108 א טקא ,ןָאיאר-ןרעל רעוװעיק ןופ רָאטארוק םענופ וויכרא ןיא ןוא 1851--48
 ,1860--1857 ןרָאי יד ראפ 23 א ןוא 1853--1851 ןרַאי יד

 ,לוש-רעניּבאר רערימָאטישז ןופ רָאטקעריד רעד ךיז טעדנעוו 1851 לארוועפ ןט-13 םעד
 םעד ןּבױלרעד וצ סעלדאטשיה א טימ רָאטאנרעּבוג-לארענעג רעוועיק םוצ ,יקסוועילאווָאק
 ןשידָא;רעּפ א שִיערּבעה ףא ןּבעגוצסיורא ,ןעמיוּבנכײא ,י ,לוש-רעניּבאר ןופ רָאטקעּפסניא
 ןופ טַײקיטכיװ יד רעטנוא טכַײרטש רָאטקעריד רעד ."בוט חקל, ןעמָאנ ןרעטנוא לאנרושז
 ןדִיי יד ןעֶיצּוצּפָא ףא גנוקריוו א ןּבָאה טנעקעג טלָאװ , עכלעוו ,עּבאגסיוא רעשידָאירעּפ אזא
 -יױלג עטלא ערעייז ןופ געוו ןפא טלעטשעגקעווא ייז טלָאװ ,סערעל עשיטנאטקעס יד ןופ
 ןענַײז עכלעוו ,םירָאפס לָאצ רעסיורג רעד ןגעק עיצקאער א יװ ,טנידעג טלָאװ ןוא ןעגנוּב
 -שיה רעד ןופ ףָאס םוצ ."םידיסאכ עטקעס רעזעיגילער רעד ראפ טמיטשאּב .ךעלטנגייא
 -ורד רעשידיי רערימָאטישז רעד ןיא לאנרושז םעד ןקורד וצ ןּבױלרעד רע טעּב סעלדאט
 טינ ןליװ ןעַײרפ ןטימ רעכיז ןלעװ (עריפאש רעדירּב יד) רעמיטנגייא עריא, סָאװ ,ילרעק
 ."םירָאפס עשיטאנאפ ןקורָד וצ רעסעּב יז ךיז טניול עס לַײװ ,... ןקורד וצ ןַײז םיקסאמ

 טארידנאק-רעניּבאר / םענופ רימָאטישז ןופ ןצנעדנָאּפטערָאק ענילק רָאּפ א זיולּב ןּבילּבראפ ןענַײזס (1
 בוש שרוד, לאנרושז א ןגעװ (24 ןוא 19 ;6:4) .י 1861 ראפ ,0ע0א" לאנרושז ןשידַיי-שיסור םעניא קירּב ,א
 לוש-.רעניבאר ןופ רָאטקעּפסניא םענופ עיצקארער רעד רעטנוא ןייגסיורא ןּבײהנָא טלָאזעג טָאה סָאװ ,"לארשיל
 רעד זא ,ןרָאװעג ןדלָאמעג זיא ץנעדנָאּפסערָאק רעטצעל רעד ןיא .רענרעל .צ .כ רערעל םענופ ןוא םיִױּבנכיַײא .ײ
 ךיוא עז .ןטנענָאּבא 400 ןופ רעקינײװ טינ ןרעװ ןּבילקעגפיונוצ טינ ןלעוו'ס זיּב ,ןענַײשרעד טינ ןעק לאנרושז
 .16 .ז ,עסנסץעה 68/620804/ חסטהנע" : גרעּבניצ .ײ



 דנאלסור ןיא לאנרושז ןשיוִיי א ןופ טקעיַארּפ א ןגעװ--יקצידּוי .א 80
2 : 

 ןופ ןיײטשאּב ףראד רעכלעוו ,לאנרושז םענֹופ םארגָארּפ עצרוק א טגיילעגוצ טרעוװ יַײּברעד
 עשיערּבעה (2 ,עיגילער (1 :ןליײטּפָא עקידנגלָאפ ךיז ןיא ןּבָאה ןוא רָאי א ךעלכיּב 4
 .סענעדיישראפ ןוא סַײנ (5 ןוא ןעלטימסָאמ- סגנוריגער (4 ,טפאשנסיו (2 ,רוטארעטיל
 .רעפטנע ןא ןַא ןּבילּבעג זיא סעלדאטשיה יד

 רעּביא רָאטקעריד רעד טרעזאכ ,1852 לארוועפ ןט-7 םעד ,רעטעּפש רָאי רָאּפ א טימ
 -לארענעג םענופ עלצוילָאזער רעד ןיא .רָאטאנרעּבוג-לארענעג רעװע;ק ןראפ עשַאקאּב ןַײז
 דנאטשוצ ןקיטציא ןטיול, זא ,טגָאזעג טרעװ תעשַאקאּב רעקיזָאדרעד ףא רָאטאנרעּבוג
 טינ טמיטש ןוא קיטַײצירפ עּבאגסיוא עשידָאירעּפ א זיא גנודליּב רעשידִיי רעד ןופ
 ,"ליצ ןטימ

 טלקיװטנא טינ ךָאנ ןּבָאה ןלוש עטנפעעג גנאל טינ יד זא ,ןזיװעגנָא טרעװ ַײּברעד
 עטערליּבעג לסיּב סָאד .לאנרושז א רעדָא גנוטַײצ א ןענעייל ןיא שינעפרעדאּב א ןדִיי אּב
 .ןלאנרושז ןוא ןעגנוטַײצ עשיסור טימ ןייגאּב ךיז ןעק ,ָאד זיא סָאװ ,ןדִיי

 -רעניּבאר רעדימָאטישז ןופ רערעל ,םיליקסאמ יד ,רָאי רַאּפ א ךָאנ קעווא ןעייג'ס
 ףא זיױלּב ןטראוו יז .ענוּבירט ענעגייא ןא ןּבָאה וצ קנאדעג םענופ ּפָא טינ ךיז ןגָאז ,לוש
 רע-60 יד ןופ טימ םוצ ןעמוקעגנָא עקאט זיא טַײצ ערעסעּב אזא ןוא .ןטַײצ ערעסעּב
 סנטשרע םעד ַײלָאקינ וצ טכארּבעג טָאה סָאװ ,עלָאּפאמ רעילָאּפָאטסאװעס ךָאנ ,ןרָאי
 טּבײה דנאל ןיא .טפול עקידנקירד-רעוװש יד טקינײרעגּפָא לסיּבא טָאה ןוא דרָאמטסּבלעז
 ןרילעּפא ןָא טּבײה ץנעגילעטניא עשידִיי יד .לטניװ לארעּביל שירפ א סָאװטע ןוָאלּב ןָא
 םורא יוזא טניימ ןוא םזילארעּביל ןשיסור םענופ גנוניימ רעכעלטפאשלעזעג רעד וצ
 עקאט טַײצ רעקיָאדרעד ןיא .עגאל רעזָאלטכער רערעװש ריא ןופ ןרעװ וצ ןפלָאהעג
 רעד ראפ ןעניד ףראד רעכלעוו ,ןאגרָא ןשיסור-שידִיי א ןגעװ קנאדעג רעד ןריוּבעג טרעוו
 -לעזעג רעשידיי רעד ןופ רָאטאזינאגרָא ןוא רעקירדסיוא רעד יו ,טלעװ רעכעלרעסיוא
 ,גנּוניימ רעכעלטפאש

 אֹּב ךיוא ףוא טּבעל ןדנעטשמוא עשיטילַָאּפ ענעטיּבעגמוא ,עַײנ עקיזָאדיד ןיא טָא ןוא
 ןגעװ םיורט ןקינַאגנאל רעײז ןכעלקריװראפ וצ גנונעפָאה יד םיליקסאמ רערימָאטישז
 -שיה עטלא רעייז ןעַײנאּב יז .לוש-רעניּבאר רעד אּב ןאגרָא ןשידָאירעּפ א ןּבעגסיױרא
 רערימַאטישז יד טכװאּב רעטסינימ-גנודליּב רעד דָארג טָאה .י ןט-1857 ןיא .סעלדאט
 עקיסאּפ עקיזָאדיד סיוא ןצּונ שָארעּב ןעמיוּבנכיא טימ רערעל עשידִיי יד .לּוש-רעניּבאר
 -סיורא טַײקיטַײנ רעד ןגעװ םודנארָאמעמ א רעטסינימ םעד ןעגנאלרעד ןוא טַײהנגעלעג
 .שטַײד ןֹוא שיסור ןיא סעגאלַײּב טַימ לאנַּהושז ןשִיערּבעה א לוש-רעניּבאר רעד אּב ןּבעגוצ
 ןצונ ןעגנערּב טעװ לאנרושז אזא זא ,ףורעד ןזיװעגנָא טרעוו ןטקנוּפ עקירעּביא יד ןשיוצ
 קרעװ עטסעּב יד ןלעװ רָאי ףָאס םוצ, .ןלוש עשידִיי ערעדנא ךיוא יװ ,לּוש-רעניּבאר רעד
 .-אּב ןלעװ (קרעװ יד) יז יװ םעדכָאנ ,שטַײד ןוא שיסור ,שִיערּבעה ןיא םידימלאט יד ןופ
 .לאנרושז ןקיזָאד םעניא ןרעו טקורדעג ןענעק ,טאר ןשיגָאגאדעּפ םענופ ןרעװ טקיליװ
 ךיז ןּבָאה עכלעװ ,םידימלאט ענעי ןופ ןעמענ יד ןכעלטנפעראפ ןענעק ךיוא טרָאד טעוו'מ
 . ןעװעג טלַאװ סָאד ןוא .ןסאלק ערעכעה יד ןיא ןייגוצרעּבירא ןענידראפ ןוא טנכייצעגסיוא
 : : ."רעגַײננסיװ ןוא סַײלפ םידימלאט יד אֹּב ןפורסיורא לטימ רעטסעּב רעד

 רעכיז טעװ "עווטסלאשטאנ, ערעכעה יד זא ,גנונעפַאה יד סיוא ייז ןקירד ףָאס םוצ
 .עּבאגסיוא ןימ אזא ראפ ןעמוס עקיטיינ יד ןרינגיסא

 רעװעַיק ןופ רָאטארוק םוצ םודנארָאמעמ םעד רעּביא טקיש רעטסינימ-גנודליּב .רעד
 .רעקיוָאדרעד ןגעװ  ןגָאזסױרא ךיז םִיא טעּב ןוא (5/* ןופ 913 6 ריּפאפ) ןָאיאר-ןרעל
 רערימָאטישז ןופ רָאטקעריד םעד ןָא טגערפ ,טַײז ןַײז ןופ ,רעטצעל רעד .עגארפ
 ,לוש-רעניּבאר

 רע זא ,עידױמ רָאטקעריד רעד זיא (357 א ריּפאּפ 1857 1?/וו ןופ רעפטנע ןַײז ןיא
 1856 51 או ןּופ רעפטנע ןַײז ןיא ןעיניא ןקיזָאדמעד ןגעוו גנוניימ ןַײז טרילומרַאפ ןיוש טָאה
 רעטנרעלעג רעד סָאװ ,לאנרושז א, ךעיוקימ עגארפנָא ןא ףא רָאטאנרעּבוג רענילָאװ םוצ
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 -רעד ןופ עִיּפָאק א ."ןּבעגוצסיורא עיידעּב טָאה (!ןיפ ,ןָאיאר-ןרעל רענליו םאּב דיי
 -רעד ןיא סיורא טקור רָאטקעריד רעד .טגיילעגוצ ַײּברעד עקאט טרעװ גנוניימ רעקיזָאד
 ןופ גלָאפרעד ןראפ קיטיינ קראטש ןענַײז סָאװ ,ןטנעמָאמ ,עקיטכיוו עכעלטע גנוניימ רעקיזָאד
 גנוריגער רעד ןפלעהוצטימ ליצ םעד טָאה סָאװ ,עּבאגסיוא רעשירארעטיל רעשידָאירעּפ, א
 םענופ רעּבעגסיױרא רעד ףראד לָאקמעדױק ."ןדיי יד ןוליּב וצ ןעלטימסָאמ עריא ןיא
 וצרעד .רוטארעטיל עשיערּבעה יד ןסיו ךעלטנירג ןוא ןטַײקיעפ עסיורג ןציזאּב לאנרושז
 ןפראד ךַאנ ןעמ טעװ םעלא םעד אּב .םזיטאנאפ ןוא ןלייטרּורַאפ ןופ ַײרפ ןצנאגניא ןַײז רע ףראד
 -נגייא ןופ ןטכיזסיוא ּבילוצ לָאז (.י .א -- רעּבעגסיורא רעד .ה .ד) רע זא ,ןריּפשכָאנ ףראש,
 ."ןדַיי װָאר םעד רָאפ ךיז טימ ןלעטש סָאװ ,רעקיטאנאפ יד ןופ דאצ ןפא ןַײז עטיונ טינ ץונ

 יד ןּבשעכ ריא ףא ןעמענ לָאז אנזואק יד זא ,רָאפ רעּבירעד עקאט טגייל רָאטקעריד רעד
 סָאװ .טלאהעג ןקידנגונעג א רעּבעגסיױרא םעד !עמיטשאּב לָאז ןוא לאנרושז םענופ סעָאצױה
 ןשיוצ ןרעװ טליײטעצ לָאז לאנרושז רעד זא ,רָאפ רע טגייל ,גנוטיײרּפשראפ רעד ךעַײש זיִא
 -כאה/ יד ןוא ,זַײרּפ רעניילק א רעייז ראפ רעדָא ,טסיזמוא רַאג גנורעקלעפאּב רעשידִיי רעד
 םיטָארּפ עשינכעט-ךעלרעסיוא עקיזָאדיד ןּופ .ןלוש .עטאווירּפ יד סעוויוטעל ןַײז לָאז עסָאנ
 סָאװ ,ןעלקיטרא, ןא ,רעטנוא טכַײרטש רע .עגארפ-ךָאט רעד וצ רעּביא רע טייג
 -סקלָאפ רעטעשַאּפ רעד ןַיא ןַײז טקורדעג ןלָאז ,םעליוא װָאר ןראפ טמיטשאּב ןענַײז
 -פוא -טּפיוה יד ןרעוו טזיילעג טינ טעװ שרעדנא .,(םקססע088הץס2גמ0/ אכתוא) (3 ךארּפש

 טײהנסיװמוא ןיא עטּבערגראפ ןוא עטלקיװטנאמוא יד ןשיװצ ייז ןטיירּפשראפ וצ -- עּבאג
 םעניא זַא ,קיטכיו רעייז זיא'ס זא ,רָאטקעריד רעד טּבַײרש ןקידרעטַײװ םעניא ."ןסאמ !

 ראפ גנודליּב ןופ טַײקיטכיװ רעד ןגעװ ןעלקיטרא עשימעלָאּפ ןקורד ךיז ןלָאז לאנרושז
 ןרירנָא קיטכיזרָאפ ייז ןיא לָאזימ זא ,ןדִיי ןופ סנּבױלגרעּבָא ןוא ןליײטרּורָאפ יד ןגעוו ,ןדלי
 .לג .ד ןוא ןשינעשזדנָאלּבראפ עשיטנאטקעס יד

 טינ טעװ ןוא עקיפּונּבױא ןא ןַײז לאנרושז םענופ עָאּפשאה יד טעװ קימעלַאּפ אזא ןָא,
 ךיז טלאה סָאװ ,ןיומאה םענופ ןפירגאּב יד ןיא רעקרעּביא ןקיניזטסּוװאּב ןייק וצ ןעגנערּב
 -ענַײז ךָאנ ךָאנ טייהרעדנילּב ךיז טּפעלש רָאנ ,גנוגַײצרעּביא ּבילוצ טינ ןעגנוּביולג ענַײז אּב
 ."סעליגער סיוא ןוא ןרעטלע יד ןופ סעִיצידארט סיוא זיולּב (סעקאמורפ) רעריפנָא

 טאדידנאק ןקיסאּפ א עליפא ןיוש טָאה רע זא ,עידױמ רָאטקעריד רעד זיא ףָאס םוצ
 טָאה רעכלעװ ,רעשילוק ןווּור רעטקַאד רעד זיִא סָאד .לאנרושז םענופ רעּבעגסיױרא ןראפ-
 טציא זיא ,טעטיסרעווינוא רעגרוּברעטעּפ ןופ ןטעטלוקאפ ייווצ גנונעכייצסיוא ןא טימ טקידנעעג
 רעּבעגסיורא רעד ןַײז וצ שטנּוװ ןַײז טקירדעגסיוא טָאה ןוא קצול ןיא רעטקַאד-רעטילימ
 ןענַײז רעדירּבסנּבױלג ענַײז וצ עּביל ןוא עיגרענע ,ןטַײקיעפ ענַײז  .לאנרושז ןשידִיי ןּופ

 ."לאנרושז םענופ גלָאפרעד ןראפ סעװרָא ןא יװ ןעניד ןענַאק ןוא טסוװאּב = !

 ייר א ןופ רָאטװא ,טרעדנוהרָאי אוא ןופ ןרָאי רע-70--40 יד ןיאו םיליקסאמ עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא (

 -רושז ןשִיערּבעה םענופ רָאטקארער רעקידועטעּפש עקאט ןוא לוש-רעניּבאר רענליוו ןיא רערעל ,קרעװ עשירָאטסיה

 .ענליוו ןיא ןייגסיורא ןּביױהעגנָא רָאִי 1860 ןיא טָאה סָאװ ,"למרכהע לאג

 לאגרושז ןשיערּבעה ןטריטקעיָארּפ םעניא זא ,טנימ רָאטקעריד רעד יצ ,רָאלק טינ זיא טסקעטנָאק םעניא (?
 רעדנוזאּב א ןגעװ טײג ריר יד רעדָא ,שידִיי ףא ןעלקיטרא עסיוועג ךיוא ןרעװ ןּבעגעג טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ןלָאז

 ןוא רעטקאראכ-ןסאמ א ןגָארט לָאז רעכלעֶקו ,שידִַיי ףא ןאגרָא ןשידָאירעּפ ןקירנעטשּבלעז עליפא רערָא עגאלַײּב

 סָאװ ,ןעגנורעדיװרעד יד םאזקרעמפוא רעּבָא טנעייל עמ ןעוו .רענעייל עטעשָאּפ םעליוא ווָאר ןראפ טמיטשאּכ ןַײז לָאז

 יד סרעדנוזאּב ןוא (סעגאלַײב עט-3 ןוא עט-2 עז) גאלשרָאּפ סרָאטקעריד םעד ןגעק סיורא ןקור ןיײטשניּבור ןוא ווָארָאדָאיּפ

 ןלעטימ ןפא רָאנ ,ןקירעדינ ןפא טינ, טגכערעגסיוא ןַײז ףראד ןדִיְו ראפ לאנרושז-גנורעלקפוא ןא זַא .ענַײט

 -רעּביא וצ טכַײל ךיז זיא ,ײןָאגראשז ןקיזָאדמעד ןטלעז רעייז טצונאּב סָאװ ,ןטעדליּבעג שידומלאט, ןפא ,"סאלק

 .שירַיי ןיא עּבאגסיוא רעשירָאירעּפ רעקידנעטשּבלעז א ןגעװ ךיז טלדנאה'ס זא ,ןגַײצ

 (רעטַײװ עז) רעשילוק .ר ר"ד םעד לאנרושז םענופ רָאטקאדער סלא סיורא טקור רָאטקעריד רעד סָאװ ,סָאד

 שינעּביױלרעד א ןטעּבעג טַײצ עצנאג יד ןּבָאה עכלעוו ,רענרעל רערעל םעד ןוא ןעמיוּבנכײא רָאטקעּפסניא םעד טינ ןוא
 רעקידנעטשּבלעז א ןרָאװעג טניײמעג זיא'ס זא ,עַײר א ךױא זיא ,(רעטַײװ לסיִּבַא עז) לאנרושז ןשִיערּבעה א ףַא

 .שירָיי ןיא ןאגרָא רעשידָאָירעּפ
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 רעצנאג רעד גנודנעוו עַײנ א ןּבעגעגוצ רעפטנע סרָאטקעריד םעד טָאה ,ןעעז רימ יװ
 רימ יװ ,טָאה רעטסינימ םוצ םודנארָאמעמ םעניא .לאנרושז ןטריטקעיָארּפ םענופ עגארפ
 - שיסור ןיא סעגאלַײּב טימ לאנרושז ןשִיערּבעה א ןגעו טלדנאהעג ךיז ,טלייצרעד ןיוש ןּבָאה
 קרעװ עטסעּב יד ןקורד, ךרוד לוש-רעניּבאר יד ןענידאּב וצ זיא קעווצ ןַײז סָאװ ,שטַײד ןוא
 -סיוא ךיז ןּבָאה סָאװ ,םידימלאט ענעי ןופ ןעמענ יד ןכעלטנפעראפ, ,"םידימלאט יד ןופ
 : .װ .א .א "טנכייצעג

 רעד טדער'ס ןכלעװ ןגעװ ,לאנרושז רעד ןַײז טלָאזעג טָאה ןימ רעדנא ןא ןופ רָאג
 -וצ ןַײז ןפראד ייז ,רעטקאראכ-ןסאמ א ןגָארט ןפראד םיא ןיא ןעלקיטרא יד .רָאטקעריד
 ערעײז ןפמעקאּב ,ןסאמ-סקלָאפ עטיירּב יד ןופ ןשינעפרעדאּב ןוא ָאװינ םוצ טסאּפעג
 רעד ןיִא טקורדעג ןַײז עקאט םעד ּבילוצ ןפראד ןוא ןעגנוּבױלגרעּבָא ןוא ןליײטרּורָאפ
 .ךארּפש-סקלָאפ רעטעשַאּפ רעד ןיא ,ןסאמ עקיזָאדיד ןופ ךארּפש

 רָאג ןעמּוקאּב לאנרושז ןגעװ עגארפ יד טָאה גנורילומרָאפ רעַײנ רעקיזָאדרעד ןיא
 רָאזנעצ םוצ טפירש סרָאטקעריד םעד רעּביא טיג רָאטארוק רעד ןוא ,רעטקאראכ םעַײנ א
 ןָאיאר-ןרעל 'ועװעיק םאֹּב דיי ןטנרעלעג םוצ ןוא ווָארָאדַאיפ .לוװ םירָאפס עשידִיי רעּביא
 .ךאז רעד ףא קוק רעיײז ןגָאזסיױרא ןלָאז ייז זא ,ןייטשניּבור .מ

 ,ןייטשניּבור יא ,(:װַארָאדָאיפ יא ,עדייּב ןּבָאה רָאד רעייז ןופ םיליקסאמ עשיּפיט יװ
 ןרעזאכ ַײז .עידִיי ןיא ןַײז לָאז לאנרושז רעטנאלּפעג רעד זא ,םעד ןגעק טגָאזעגסיױרא ךיז
 -לּוװ, ,"טַײקשילאקיטאמארג-טינ, ןגעװ ןעמזיּפ ןשיליקסאמ ןטסּוװאּב םעד רעּביא עדייּב
 שידַיי וצ גנולעטש רעוויטאגענ רעניימעגלא רעד אּב ."ןָאגראשז, ןופ .לג .ד .א "טַײקראג
 ןוװָארָאדָאיפ אב עגארפ רעקיזָאדרעד וצ גנאגוצ םעניא דיישרעטנוא ןא ָאד ךָאד רעּבָא זיא
 | .ןעז דלאּב ןלעװ רימ יװ ,ןענייטשניּבור אּב ןוא

 -נוזאּב ,ןדִי', זא ,ןופרעד ןָא וָארָאדָאיפ טּביײה רָאי 1858 7/, ןופ רעפטנע ןַײז ןיא
 רעד ןענַײז עכלעזא ןוא) טעדליּבעג שידומלאט זיא טינ לפיוו ןענַײז עכלעוו ,ענעי סרעד
 סלא .ןעגנויצאּב עכעלטפירש ערעיײיז ןיא ןָאגראשז ןקיזָאדמעד ןטלעז רעייז ןצונאּב ,(וָאר
 רַאג א ןיא ,סעליפט עשרעּבַײװ ךאס ןיק טינ ןיא זיולּב סורא רע טערט ךארּפש-ךוּב
 ןענַײז ןוא םירָאפס עקיליײה יד ןופ גנולייצרעדרעּביא ןימ א ןענַײז סָאװ ,קרעװ לָאצ רעניילק
 ןכעלטלעוו א טַימ ןרושָארּב לָאצ רעקיטשינ אזא ןיא ךיוא יװ ,ןגעװ ןעיורפ ראפ ןּבירשעגנָא
 -סיורא טעװ סָאװ ,לאנרושז א .טַײצ רעטסַײנ רעד ןיא ןּבירשעגנָא עלא ןענַײז סָאװ ,טלאהניא
 ןופ טַײקכעלגעמ יד ןזָאלרעד עליפא ןלָאז רימ ןעװ ,ןָאגראשז ןקיזָאד ןפא ןרעװ ןּבעגעג
 טימ עליפא ןשטנעמ ןופ ןרעװ טנעיײלעג טינ לָאמנייק רעּבירעד טעװ ,לאנרושז ןימ אזא
 םּוׁש ןַײק ןעז וצ טניױװעג טינ ןענַײז יז לַײװ ,גנודליּב רעשידומלאט רעקיפּונּביױא ןא
 ןַײז ךיוא ליפיווא ףא רעּבָא טעו'ס .ןארּפש רעקידמעשוגעמ רעקיזָאדרעד ןיא טסנרע
 טָאה רעכלעו ,סאלק ןקירעדינ םאֹּב לאנרושז ןקיזָאד םענופ גלָאפרעד רעד קידנטַײדאּבמוא
 ןוא עכעלגעמראפ רעמ יד  ןוטוצכַאנ ,ןדיי אֹּב סרעדנוזאב ןוא ,םוטעמוא עװעט א
 רעטשרע סלא ,לאנרושז רעטריטקעיָארּפ רעד טלָאװ וצרעד .עקידװענעקליוו רעמ
 ןופ גנאג ןכעלריטאנ ןטױל ,טפראדעג ,ןדִיי ןשיװצ ןפירגאב ערעסעּב ןופ רעצנאלפראפ
 םעד טינ גנוקריו ןַײז ןופ ןַײרק-טּפױה סלא ןּבַײלקסױא ,רעקלעפ עלא אֹּב גנודליּב
 ןיא עָאּפשאה ערעסערג א טָאה סָאװ ,קלָאפ ןופ סאלק ןלעטימ םעד רָאנ ,ןקירעדינ
 ןּבעל םוצ ןעלטימ עקידנגונעג ענַײז ּבילוצ ,טַײקילַאצליפ ןַײז ּבילוצ טפאשלעזעג רעד
 עשידַיי יִה ןרידוטש ןטימ ןדנוּבראפ זיא סָאװ ,גנולקיוװטנא רעקיטסַײג רעקידנטַײדאּב ןוא
 ,"רוטארעטיל עשידירוייזעיגילער

 --עלָאקסאה עקיררעַירּפ ענַײז ַײרט ןּבילּכעג דאמש ןכָאנ ךיוא זיא ,ליקסאמ רעטדאמשעג א ;וװָארָאדָאיפ .לװ (

 סרעשילוק עז .ףמאק-עלָאקסאה םעד טריפעג רָאר ןַײז ןופ םיליקסאמ עקירעּביא יד טימ ןעמאזוצ טָאה ןוא ןלאעדיא

 רפס. םעניא ?םעטמ םירקבמו הריפצהע לקיטרא סװָאלָאקָאס ךיא עז .א .א 66--65 ,50 ,36 .ז.ז ,/צסע"
 .ב"ערת "לבויה



 83 : ךוּבלמאז רעשיגָאלָאַילּביּב

 ןַײז לָאז לאנרושז רעד זא ,םעד ןגעק טנעמָאמ ןטייווצ א סיורא ךָאנרעד טקור רע
 ןופ טַײקטעּבראאּב-טינ רעד טױל ןוא ןקורדסיוא ןיא טַײקמערָא רעד טול, .שידִיי ןיא
 עכלעוו ןיא ,ןעלקיטרא ראפ זיולּב רעשפע ןגיוט ןָאגראשז רעקיזָאדרעד ןָאק ,ןעמרָאפ ענַײז
 יוזא ,ןּבעל ןשידִיי ןכעלגעטגָאט םענופ ןטנעמָאמ עשיטסירעטקאראכ יד ןּבירשאּב ןרעוו'ס
 -עג ןקיזָאד ןפא ןרָאװעג טכאמעג ןענַײז סָאװ ,ןװּורּפ עלא ןופ ןעז וצ רָאלק זיא סָאד יװ
 א טימ ןציקס רעדָא רעדיל ,ןסעיּפ עשיטאמארד עסיורג ןייק טינ ןּופ םרָאפ רעד ןיא טיּב
 טרעדָאפ ,עּבאנפּוא עקיזָאדיד גלָאפרעד טימ ןליפוצסיוא יידעק רָאנ .ץנעטנעס רעשילארַאמ
 ןופ - לאווק ןטשרע םענופ יײז טפעש'מ יװ ,יוּב-ךארּפש ןוא טַײקידעפעש ,טַײקשירפ ךיז
 ."ליומ-סקלָאפ

 ,רעטקָאד א זיא ,טפירש רעד ןיא טגײלעגרָאפ טרעװ רעכלעװ ,רעּבעגסױרא רעד,
 .טעטיסרעווינוא רעגרוּברעטעּפ ןיא ןטעטלוקאפ ייוװצ ןופ סרוק םעד טקידנעעג טָאה סָאװ
 -ראפ רָאי קילדנעצ יײװצ אֹּב רע טָאה ,סרוק-עיזאנמיג םעד ןענעכערוצ ךַאנ לָאז'מ ּביוא
 ,ןענעכער וצ רעש רעּבירעד זיא'ס .ןדִיי ןופ טַײװ ,טלאטשנא-ןרעל ןשיסור א ןיא טכארּב
 טַײקידעּבעל יד טיהעגנַײא ןּבָאה םיא אּב לָאז ןרָאי-רעדניק ענַײז ןופ ןָאגראשז רעד זא
 ןשירארעטיל ןשידָא;רעּפ א םיא ףא ןּבעגסיורא ןענעק לָאז רע זא ,סָאמ אזא ןיא טַײקכַײר ןוא
 ,ןדיי עקיטנַײה ראפ ךעלדנעטשראפ-ןיימעגלא ןוא טנאסערעטניא ןַײז לָאז סָאװ ,לאנרושז
 .ןרָאי רע-20 יד ןופ םוטנדיי םענופ קעווא טַײװ יוזא ןענַײז עכלעוו

 -אכ ןוא ןָאט ןגעו עגארפ יד רעדנאנאפ ךעלריפסיוא טּבַײלק ווָארַאדָאיפ יװ ,םעדכָאנ
 לאנרושז רעד ףראד יצ ,עגארפ יד ךיוא יװ ,לאנרושז םעניא ןעלקיטרא יד ןופ רעטקאר

 וצ םוא רעטַײװ ךיז רע טרעק ,אנזאק ןופ ןּבשעכ ןפא ךעלסילשסיוא ןרעװ ןּבעגעגסיורא
 -ָארּפ םעד ןקורד וצ רעּבעגסיױרא םעד ןּביױלרעד, ףראד עמ : טרימויזער ןוא עגארפ-ךארּפש רעד
 ןכעלכיורּבעג ןיימעגלא ןוא שִיערּבעה - ןכארפש יײװצ ףא ןדִיי ראפ לאנרושז ןטריטקעי
 עכלעוו ,ןעלקיטרא ,יוזא טָא .ןעלקיטרא עטכעלטנפעראפ טרא םענופ קיגנעהּפָא ,ןָאגראשז
 -קיטרא ןוא ,ןפירגאּב עכעלטפאשנסיו ןוא סעידעי עכעלצּונ-ןיימעגלא ךיז ןיא ןטלאהטנא
 עשיגָאלָאעכרא ,לארָאמ רעדָא עיגילער יװ ,םינַאיניא עשידִיי ןייר ןריראּב עכלעו ,ןעל
 ןענעק -- םירָאפס עקיליײה יד ןיא רעטרע ערעװש יד וצ ןראטנעמָאק ןוא ןעגנושרָאפסיוא
 -נייװעג םענופ רעדליּב ןרעדליש וצ רעּבָא יידעק .שִיערּבעה ןיא ןרעוװ טקורדעג ןפראד ןוא
 םעד ןכיורּבעג ךיוא ןעמ ןעק ,טפאשלעזעג רעשידִיי רעקיטנַײה ןופ ןּבעל ןכעלקריו ןכעל
 ,(1 קיסאּפ ראפ ןעניפעג ,םימַײט ענַײז ּבילוצ ,סָאד טעװ רעּבעגסיורא רעד ּביוא ,ןָאגראשז ןשידִיי
 יד רעּבעגסיורא םעד ןּבעג טעװ ךארפש רעד ןופ לאװסיוא םעניא טַײהַײרּפ עקיזָאדִיד
 -נדיישראפ טלאהניא ןַײז ןכאמ וצ ,לאנרושז םענופ ןעמאר יד ןרעטיירּבראפ וצ טַײקכעלגעמ
 ,"רעטעּבראטימ עלופטרעוו ךיז ראפ ןּבַײלקוצוצ ןרעטכַײלראפ ךאסא ףא םיא טעװ ןוא קיטרא

 א ןופ טקעיָארּפ םעד שירָאגעטאק ןפרָאװעגּפָא טינ ווָארַאדָאיֿפ טָאה ,ןעעז רימ יו
 םעד ןּבָאה ןעניזניא טּפיוהרעד ףראד לאנרושז רעד זא ,עקאט טלאה רע .שידִיי ףא לאנרושז
 ןָאגראשז םעד ןטלעז טצונאּב, ןוא טעדליּבעג שידומלאש זיִא רעכלעוו ,סאלק ןלעטימ
 ןיא ,ןעלקיטרא יד זא ,ּפָא טינ ךיוא רעּבָא טנקייל רע ."ןעגנויצאּב עכעלטפירש ענַײז ןיא
 "ןּבעל ןכעלגעטגָאט םענופ ןטנעמָאמ עשיטסירעטקאראכ יד ןּבירשאּב ןרעוו'ִס, עכלעוו |

4 

 לאנרושז רעד זא ,סולשאּב םוצ עליפא טמוק רע .ןָאגראשז ןיא עליפא טקורדעג ןַײז ןענעק
 םענופ קיגנעהּפָא ,"ןָאגראשז, ןוא שִיערּבעה ףא :ןכארּפש עדייּב ףא קיטַײצניײא ןַײז ףראד
 .ןעלקיטרא יד ןופ רעטקאראכ

 -ראשז, רעד זא ,גנורעדַאפ סװָארָאדָאיפ רעּבָא טנידראפ טַײקמאזקרעמפוא רעדנוזאּב א
 טרעוו רע יװ ױזַא ,ןקירדסיוא ןיא ךַײר ןוא קיסילפ ,קיטפאז ןַײז לָאז לאנרושז םענופ *ןָאג

 ,קורדנַײא םעד טכאמ ןכארּפש ערייּב ףא לאגרושז םעד ןקורד ףראד עמ סָאװראפ ,עיצאטנעמוגרא עצנאג יד (1
 ייוצ ןופ גאלשרָאפ רעד זא ןיא--שידִיי--ךארּפש ןייא ןגעװ זיֹולּב טלדנאהעג ךיז טָאה טקעיארּפ-םעצע םעניא זא

 .ןוָארָאדָאיּפ ןופ ןרָאװעג טקורעגסיורא זיא ןכארּפש
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 לאנרושז רעד טעװ ןאד זױלּב זא ,ןכַײהטשרעטנוא סָאד ןוא ,ליומ-סקלָאפ ןיא טכיורּבעג
 ןּבָאה טַײצ רענעי ןיא .ןדִיי עקיטנַײה ראפ ךעלדנעטשראפ ןיימעגלא ןוא טנאסערעטניא ןַײז
 ךָאד רימ ןּבַאה .ליקסאמ א ןופ ליומ םעניא דמערפ ץנאג ךָאנ ןעגנולקעג סעכָאנאה עכלעזא
 .ןיא ןעלקיטרא יד טקורדעג טַײצ עטשרע יד ךיז ןּבָאה "ץילמה, םעניא יוזא יװ ,ןעעזעג
 ראי רָאּפ א ןייגקעװא טפראדעג טָאה'ס ןוא (סעיסיוא עשידִיי טימ) שטַײד ןוא שִיערּבעה
 ףא לאנרושז א עגאלַײּב סלא ןּבעגסיורא ןגעװ לכייס םוצ ןעמּוקעג זיא םיוּברעדעצ זיּב
 , .שידִיי טסָארּפ

 -עגסיורא ךיז טָאה ןייטשניּבור .מ "דיי רעטנרעלעג, רעד ,טרעּפסקע רעטייװצ רעד
 עװָאּבראקס עלא לאנעסרא ןשיליקסאמ םענופ טּפעלשעגסיורא טָאה רע .רעשירָאגעטאק טגָאז
 -ָארײא עלא ןופ רעטרעװ עטעשטעילאקעצ ןופ טייטשאּב, רע :"ןָאגראשז, ןגעק סענַײט

 טינ רָאלק םיא ףא ןעק'מ ןוא קיטאמארג ןייק טינ טָאה ,'ןכארּפש עשיטאיזא ןוא עשִיעּפ
 -רעװ ןוא ןקוודסיוא יד .ןָאגראשז ריא ץניװָארּפ עדעי טָאה וצרעד .ךאז ןייק ןקירדסיוא
 םעד ּבילוצ .ץניװָארּפ רעטייװצ א ןיא רעװש ץנאג ןעֿפ טייטשראפ ץניוװָאְרּפ ןייא ןופ רעט
 זַא ,וצרעד טּפיוהאּב ןיײטשניּבור .שידִיי ןיא לאנרושז א ןּבעגוצסיורא טינ ךיז טניול ןיילא
 ײז, לַײװ ,ךאז עקירעּביא ןא לאנרושז א זיא ,ןסאמ-סקלָאפ יד ראפ ,קלָאפ ןטעשָאּפ ןראפ
 ."סעליפט ץוכא ,ךאז ןייק טינ ןענעייל

 טימ םיקסאמ רע זיא לאנרושז םענופ רעטקאראכ ןוא טלאהניא םעד וצ עייגענעּב
 טעּבראעגסיוא טָאה לוש-רעניּבאר רעד אּב טאר רעשיגָאגאדעּפ רעד סָאװ ,םארגָארּפ רעד
 | . 1857 ןיא רעטסינימ-גנודליּב םעד טלעטשעגוצ ןוא

 עיצקאדער יד זא ,ןייטשניּבור טלאה ,רעּבעגסױרא ןגעװ עגארפ רעד ךעַײש זיא סָאװ
 רעדילגטימ ענַײז סָאװ ,טאר ןשיגָאגאדעּפ םענופ טנעה יד ןיא ןַײז ףראד לאנרושז םענופ
 ,רעשילוק ,לשַאמעל ,יװ ,ןָאזרעּפ רעדנא ןַא וצ עייגענעּב .גנוריגער רעד טסּוװאּב ןענַײז
 ןוא סעידעי עקיטיינ יד ןָאזרעּפ עקיזָאדיד טציזאּב יצ ,ןגַײצרעּביא ךָאנ ךיז ןעמ ףראד
 .ןשינעטנעק

 ןייק ָאטינ רעמ ןטקא יד ןיא ןענַײז לאנרושז ןטנאלּפעג םענופ לריוג ןקידרעטַײװ ןגעוו
 סרעדנוזאּב ןוא סוװָארָאדָאיפ ןופ ךאמס ןפא רָאטארוק רעד טָאה ,סיוא טזַײװ'ס יװ .סעִידעי
 רעטעּפש לַײװ ,סעלדאטשיה ןַײז ןיא רָאטקעריד םעד טגָאזעגּפָא ,גנוניימ סנייטשניּבור ןופ
 לאנרושז ןשִיערּבעה א ןגעוו ןריפאּפ ייר א ןטקא עקיּבלעזיד ןיא ןיוש רימ ןפערט לסיּבא
 6 .ןרענרעל ןוא ןעמיוּבנכיא ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא "לארשיל בוט שרוד, ןעמָאנ ןטימ

 4* : א

 -רֹוׁשז ןשידִיי א ןופ קנאדעג רעד ךיז טָאה ,ןלא;רעטאמ-וויכרא יד ןופ ןעעז רימ יװ
 סָאװ ,לאנרושז ןשִיערּבעה א ראפ עינאפמאק רעד ןטימניא ןסירעגנַײרא יו יוזא לאנ
 -ירא ןופ ךעשעמ ןיא טריפעג טָאה לוש-רעניּבאר רערימָאטישז אּב טפאשרערעל עשידִיי יד
 רעצנאג א ףא רעפטנע ןייק טינ רעּבָא ןּכיג ןלא;רעטאמ-וויכרא יד .רָאי 10 רעּב
 ראפ סָאװ ןופ ,ןענאוונופ ,סנטשרע .ףורא ךעלריטאנ ַײּברעד ןעמיווש סָאװ ,ןגארפ ייר
 רעװ ,לאנחושז ןשידִיי א ןופ ןאלפ רעקיזָאדרעד טמאטשעג סע טָאה זַײרק א
 ןעעזעג ךָאד רימ ןּבָאה ?רָאטקעריד םענופ סעצילּפ יד רעטניה ןענאטשעג זיא
 -טיּב ןוא ןסעלדאטשיה עריא טגעלפ לוש-רעניּבאר ןופ טפאשרערעל רערימָאטישז יד זא
 ןּכרוד ןקישרעּבירא עווטסלאשטאנ רערעכעה רעד וצ לאנרושז ןשִיערּבעה א ןגעוו ןטפירש

== 

 -רוזנעצ יד טָאה ,1861 רָאי ןראפ לוש-רעניּבאר ןופ וויכרא םענופ טקא רעדנא ןא ןופ ךיז ןסיוורעד רימ יװ (1
 שינעּבױלרעד עטסכעהרעלא יד טעטימָאק-רוזנעצ רעוועיק םעד 1861 ילֹוי 14 םעד ןּבעגעגרעּביא גנוטלאווראפ-טּפיוה
 -רעַירפ א ןיא טנָאמרעד ןיוש ןּבָאה רימ יװ ,רעּבָא זיא לאנרושז ועד .לאנרושז םעד ןּבעגוצסױרַא ףא 29/װו ןופ
 עכלעוו ןָא ,ןטנענָאּבא 400 ןייק ןּבַײלקוצפיונוצ ןּבעגעגנַײא טינ ךיז טָאה'ס לַײװ ,ןענישרעד טינ ,גנוקרעמאּב רעקיד
 4 .ןריטסיזקע טנָאקעג טינ טָאה לאנרושז רעד

 3 ר שכר - יד
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 לאנרושז ןשידִיי ןטנָאמרעד םעד ןופ ןאלּפ רעד זא ,ןסיה סָאד לָאז .רָאטקעריד
 .םיוק ךיז טּבױלג סָאד ?לוש-רעניּבאר רעד אֹּב ןַײרקרערעל םענופ ןעמאטש ךיוא לָאז
 ,ךוּברעטרעװ ןשידִיי-שיסור סעצישפיל וצ עמָאדקאה רעטריטיצ ןיוש רעד ןּופ ךָאד רימ ןסייו
 ןטימ ךיא ףמאק א ןריפ וצ ןעמוקעגסיוא םיא זיא םיליקסאמ עֶקיִרעּביא יד ןשיװצ זא
 רעשידִיי רעד ןופ טַײקיטכױו רעד ןגעװ ,ןעמיוּבנכיא ,לוש-רעניּבאר ןופ רָאטקעּפסניא
 .ךארּפש

 .טפאשרָאטקאדער סרעשילוק ר"ד טימ עסַײמ עצנאג יד ךיוא טּבַײלּב ךעלדנעטשראפמוא
 רענעלּפ סעצישפיל ןופ רענגעק יד ןשיװצ טרעװ עמָאדקאה סעצישפיל רעטנָאמרעד רעד ןיא
 ןַײז ןקירדסיױא לָאז רעשילוק זא ,סע טמוק עשז יװ .(ןעמָאנ סרעשילוק ךיוא ןפורעגנָא
 ?שידִיי ןיא עּבאגסיוא רעשידָאירעּפ א ןופ רָאטקאדער א ןרעװ וצ :שטנּוװ

 -ידסענָאשקא ןוא רעכעלדימרעדמוא רעד ,ץישפיל .מ .י רעקיּבלעזרעד עקאט טָאה יצ
 -לעוו ,ךארּפש רעשידִיי רעד ןופ גנונעקרענָא רעד ראפ ןרָאי רע-60--50 יד ןיא רעפמעק רעק
 -םיליקסאמ רערימָאטישז טימ ןדנוּבראפ ןעוועג זיא ןוא וועשטידראּב ןיא טניֹוװעג טָאה רעּכ
 ?עינאפמאק רעקיזַאדרעד וצ סעכַײש ןייק טאהעג טינ ,זַײרק

 ןייק ןּבעג טינ ןטנעמוקָאד עטכארּבעג יד ןופ ךאמס ןפא לַײװרעד ןעמ ןָאק רעדַײל
 .ןגארפ עקיזָאדיד ףא עוװּושט ערָאלק

 (? עגאלַײּב עטשרע

 טַײקיטײנ רעד ןגעװ לוש-רעניּבאר רערַימָאטישז ןופ רָאטקעריד םענופ גנוניימ
 שידִיי ףא לאנרושז א ןופ

 (8 א 357) 1857 ,ן5/עו ןופ רעפטנע סרָאטקעריד םוצ טגײלעגַײּב)

 ןוסקװסווצס068606 עצסעהעצעט06 תכההחתעס 6 ןסע0 602000עמ0מםעמ דגנוההצז !ח ןעמ121106 1
 סױמה 2 060/22082װ0 סעקססמ םססעאה ץסאסץעעפ גוסנאסע ?אסדםוגָאוס עסוװס אזא (0;וצעזאז :עז-
 הממסאז ץנאההעמו א םקח ץסעהאא ההאצעטעסצץקהעעמאעמוא אתסק 2620 290 סָצ2סע 1011 יי 64
 אס226100, 4094 { סקס. 110 6טהעסעהמָעוג00 0062ח86646 0 0/0260188200 ס1ואו9/ .10006-
 ןםזצץטסזס םהעהמה (אסחעסװצמוממסעס) ם 606108טװװ סנוסעקס סעס מחחאזע סקס. ,ןצ
 6600 8600802ע20 םצ;א80, 280עז תכההזסהפ :אצקמההה תהא סטקססע, ססהע 08 8ס תסזעּפָא-
 6108 0106 המצסץעדסעסא; 06ה228ה כהאסצהעסהעמזואװ 8?600600800װ6װ ת 068ס0מהס:זמומזאז
 בװהממסא 68/600800 החצסקםעצץגג ע סווד םםסהמס 6800020װ 01 םץסהעססַאאסמ עז (ןוצה-
 ףצמאה. ן!ץװ ףסאג תסחַצסעאג א ?ץססָאסאנוס ם זבההוסתס תהעסמהאעג 20600 א02וא0 20קאס
 טהסתשמ 4106 עג םותסמ םסקווסעא 100 גוהאבסחתתסא 04 רוה ס?סעסװִצ (ןהמתצעתאסמ, 66-
 ס!המ;אוסמזאצ 0028012806180. 11 2066 112220:868200 011 2326ןעאאו חס זפההמעוס םקעטךמ
 וזה 2422608110 0361, 08/ס2סהאעמ עכהאעסת|ס 20018404000 2882088086 ז ןעםסמװץסס1 קםנצנניזמ
 תסץעסהמינססאגס גגעסעאװ תס 680680א0אִצ 8206ה68000 0632ס80:600 הא 32 םססעאה אהדאס
 עהצצ ם תסנעבצ אסצתוא 100402. 108240680 סנעס 01 אבההעסהה ?ץסססעהעע, 1000 סי,
 ןזהבחהשסעמווס תהה 00תעעועטסעמפ, תסטהעגמעג סזזגע גה תקס61002װסװנסצז 231116. 6
 00 תההמחהה התהיוה .ץםסעץססעץהטסטתס הא ם 42060884 גהץקסתה סזיקַאססהסעס ת 10686046-
 6186 עח תס ןן838ע1000 ץסעוסאה 0 סָצ2סז. 8 תכההמהסאסנז ?;אָצקמה1ס0 (סתהסהָאסע 6
 תסמצסעעץפ 2020844008046 םעסאאהג 0 '8206400194 00ץתכסעהמאעא ס8/סס/8 0 חצ הץסתע-
 ץהססצהאהא ע סָץצסםסעװע) 06010ץ/ס;א80 22028028 380הָא:820840 טססא?העסקסאוא 4 עי
 1368 4880 תסהסאחאאח תםהתמעעס :אצעטההה סָצ209 תסתסעצמ0ס01406 ע 86 תםעסעכמס2ס

 ם'יכאלמ .ר .א ןטריטיצ זדנוא ןופ ןיוש םעניא .י 1861 ןופ ןרעשילוק וצ ווירּב סעצישפיל ךױא עז (}
 6 3 ,1924 ,ײטילאעט ,, ןיא לקיטרא

 .עָיּפארגָאטרָא רעַײנ רעד ןיא ןטנעמוקָאד יד ןעגנערּב רימ (?
 ,1851 רָאי ןראפ 23 .נ ,שיט רעט-2 ,ןָאיאר-ןרעל רעװעַיק ןופ רָאטארוק םענופ וויכרא (4



 דנאלסור ןיא לאנרושז ןשידִיי א ןופ טקעיָארּפ א ןגעװ--יקצידוי .א 26

 0038206:800ז0 תסץסמסץסעה ם תסמהעתהא עסהחמזז, 43326200/ 300:62684024 ט 080עצ תםסמסקעגהא

 (4086024101162) עהצנמס02 תםסצסחצנ0 38 (6םסעאצא ץצטסמסהעדסהגאע (082101084) געזנפ 0

 00113200 תחקסתג0ס8 2 20 םקעעמע42406'1-

 הקסדמוענסג 00װ23028ע8, 40 00221002 טגס!ח, 069800164 תס 4686268ע00, עצ 148

 2000 םקהכצאעזפ עת סע אס סָצהָצע 38 10 ס02הזס0ההקמתז 113 0000ה2א8מ8א ח תסמצההעטתוא

 תקסמת םעהווה סַצס} תגוז תסעחאה חה ?סעהה סגח 8 6061088װת סָצהָצע ס?העצהץפ 620

 םסץקסמהמעה 01 326:72620111104.

 ןזקג +עהתמצ ץס1סתעאהא תכתהגתס 2,צקטההה 0209 60414061268480 4026380, 2 עק

 ס'עס ?סעמזז עא, סנאסהע 0 0208 61 26001/8װ2 ס0?ץעמהעס:זמוסעס, 26 2100ע10116: סע :עז 8311

 דז06:16216:12321 11 .

 (ס6סנדעתנעע/ 6 111161;01 אצֲקס תס 2-א| (ן2אצדקעסזגאז ם 1169600צץעעסאסצז צחעמסץע-

 ס116284 6001 1 1:11116 0131 םקגיסגז ם ז. ט1ָצזת:ס0, תָצמעגז הצגעתוסק 23:4מת4+ 6

 20 18140 6118 בהתעסהסא 6806008000 ;אצמטההה. 200 64060608061װ, 26ץתע עז{ 88

  סםסעצ סהעטסתסעתגגז 438002811/ ע 310תצ1 0ע1עפ9 תסקצא0/2 610 ץ601648-

 ןגנוצעזרעּביא |

 וצ ןעלטימסָאמ עריא ןיא גנוריגער רעד ןפלעהוצטימ ליצ םעד טָאה סָאװ ,עּבאגסיוא עשירארעטיל עשידָאירעּפ א

 לָאז'מ בוא עליפא ,ןלוש ןופ גנוקריוו רעד טימ זיולּב .םרָאפער עטשנּוװעג יד ןרעלענשראפ רעייז ןָאק---ןרַיי יד ןדליּב

 -גנאל רָאנ ,רעכיז עליפא שטָאכ ,ןגעוװאּב ךיז ןעיניא רעד טעװ ,ןעלטימסָאמ עוויטארטסינימדא יד ןקראטשראפ

 -רעהפּומוא ןא) גנוקריוו עשירארעטיל א ןקינייראפ קידנאטשראפליווו ןעלטימ עקיזָאדיד וצ טעוו'מ ּבױא רעּבָא .םאז

 רעּבעגסױרא רעד זא ,קיטײנ זיא וצרעד .ךאז יד סיױרָאפ ןגעװַאּב וצ לענש ןַײז דנאטשמיא סָאד טעוװו ,(עכעל
 עטנכייצעגסיוא ןציזאּב רע לָאז ,טעטירָאטװא ןייק ראפ ןעמונעגנָא טינ ךָאנ זיא רע ּבױא ,ןדָיי ראפ לאנרושז םענופ

 -אנאפ ןוא ןלייטרּורָאפ ןופ ַײרפ ןַײז ןצנאגניא לָאז ןוא רוטארעטיל עשיערּבעה יד ןסיוװ ךעלטנירג לָאז ,ןטַײקַיעפ

 ףראש קיטיײנ זיא ,ךיז ןרעדָאפ סָאװ ,ןטַײקטּבאגאּב עלַא ןציזאּב טעװ רעּבעגסױרא רעד עליפא ּביוא ,ַײּברעד .םזיט

 ןלעטש סָאװ ,רעקיטאנאפ יד ןופ דאצ ןפא ןַײז עטיונ טינ ץוננגייא ןופ ןטכיזסיוא ּבילוצ לָאז רע זא ,ןריּפשוצכָאנ

 ןפא ןעמענ עּבאגסיוא רעד ןופ סעָאצױה יד טפראדעג ןעמ טלָאװ רעּבירעד ןוא .ןרָיי ווָאר םעד רָאפ ךיז טימ
 רעטעלּב עשידָאֵירעּפ יד ןטיירּפשראפ ןוא רעּבעגסױרא ןראפ טלאהעג ןקידנגונעג א ןעמיטשאּב ,אנזאק ןופ ןּבשעכ

 ףראד'מ .ןלוש-טאווירּפ יד סעוויוטעל זַײרּפ רעניילק א רעייז ראפ רֹעדָא טלעג ןָא גנורעקלעפאּב רעשידִיי רעד ןשיװצ-

 ןַײז טקורדעג ןלָאז ,םעליוא װָאר ןראפ טמיטשאּב ןענַײז סָאװ ,ןעלקיטרא זא ,רעּבעגסיױרא םענופ ןרעדָאפ וצרעד ךָאנ

 ַײז ןטײרּפשראפ וצ -- עּבאגפוא-טּפוה יד ןרעװ טזײלעג טינ טעװ שרעדנא .ךארּפשסקלָאפ רעטעשָאּפ רעד ןיא

 ףראד לאנרגשז םענעּבעגעגסיורא םעניא .ןסאמ טַײהנסיװמוא ןיא עטּכערגראפ ןוא עטלקיװטנאמוא יד ןשיװצ

 ןוא ןלײטרּורַאפ ערעײז ןגעװ ,ןרָיי ראפ גנורליּב ןופ טַײקיטכיװ רעד ןגעװ םיכוקיו עשימעלָאּפ ןזָאלרעד ךיוא ןעמ
 יד טעװ קימעלָאּפ אזא ןָא .ג .ד .א ןשינעשזדנָאלּבראפ עשירָאטאטקעס יד ןרירנָא קיטכיזרָאפ ףראד'מ ; סנּבױלגרעּבָא
 ןפירגאּב יד ןיא רעקרעּביא ןקיניזטסּוװאּב ןייק וצ ןעגנערּב טינ טעװ ןוא עקיפּונּבױא ןא ןַײז לאנרושז םענופ עָאּפשאה
 ךָאנ טייהרעדנילּב ךיז טּפעלש רָאנ ,גנוגַײצרעּביא ּבילוצ טינ ןעגנוּבױלג ענַײז אּב ךיז טלאה סָאװ ,ןיומאה םענופ
 ,סעליגער סיוא ןוא ןרעטלע יד ןופ סעַיצידארט סיוא זיױלּב (סעקאמורפ) רעריפנָא ענַײז ךָאנ

 יז ןוא ןרעלקפוא יז ףראד'מ .טַײהנסיװמוא ּבילוצ ,לײט ןטסערג ןיא ,סע ןּבַײלּב גנודליּב ןופ רענגעק יד

 ןאד ןוא ,סעמע רעד ןרעװ רָאלק ײז טעוו םיכוקיו ערעלוּפָאּפ ןוא עקיטַײזעדיײּב ןופ .ראפרעד ראּבקנאד ןַײז ןלעוו

 .ןשינעשזדנָאלּבראפ ןופ ןעגנוּביױלג ערעייז ןריישוצרעטנוא דנאטשמיא ןַײז יז ןלעוו
 עקיזַאדיד ןופ ןלעפסיוא םאֹּב .ךעלצונ טסכעה ןַײז לאנרושז םענופ עּבאגפוא יד טעװ ןעגנוגנידאּב עכלעזא אּב

 עטראוורעד יד וצ .ןעגנערּב טינ רעּבָא סָאד טעװ ,גנוקריוו עוויטאגענ ןײק ןּבָאה טינ טעװ סָאד ּבױא זיא ,;םִיָאנט
 .ןטאטלוזער

 -רעטעּפ ןיא ןטעטלוקאפ ַײװצ ןופ סרוק םעד גנונעכייצסיוא ןא טימ טקידנעעג טָאה רעכלעוו ,רעשילוק ןווּור

 רעד ןַײז וצ שטנּוװ ןַײז טקירדעגסױא טָאה ,קצול ןיא רעטקָאד-רעטילימ א טציא זיא ןוא טעטיסרעווינוא רעגרוּב

 טסּוװאּב ןענַײז רעדירּבסנּבױלג ענַײז וצ עּביל ןוא עיגרענע ,ןטַײקיעּפ ענַײז .לאנרושז ןשידַיי א ןופ רעּבעגסױרא

 0 .לאנרושז םענופ גלָאפרעד ןראפ סעװרָא ןא יו ןעניד ןענעק ןוא



 87 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאַילּביּב

 עגאלייב עטייווצ

 (1 א 121 ,1858 ,?/א ןופ ןָאיאר-ןרעל רעװעיק ןופ רָאטארוק םוצ טרָאּפאר סווָארָאדָאיפ

 ןזקאג 8661 11000א11084061ע תס.חמממז 8810 אזסנאסנ חמעמססנת טתסחזטסאזע 6864 -

 סאסאזע 06נ4ססעמִצ 1108062168806 תטההמעס זזסא:ננסינעזיעסנ12110 תאז 1160 זזתס806, 6ח038

 טס 60072641008  צױס ץסמחסצ, סנאעגתהסאומה סד ם0ת0080ת0 תכתההמתה, םחסהמתס 388ח-

 0417: 1) 01 הבכמזואה, םהה םסצסמסא 080 סצתהסי תבתהמהדמסח 2) סש ם8התמהמהסמעא סע0 ח

 סה ח 9) ס'ז חמסנתמםאזאזטז חז 7 תםיזטסתס 801008 0186 0006 עחע אזס8360 6000083814

 6 םסדמס08ססיעהאזג 680668-

 1 תבוא ' ץהססאסנקס8802 תזטס10ס 3החעסאס חקסתהס;8030 סתטעא הב סחמקסאז6-

 טמוצ ץס808804 החה ץסםסאה :אעקתהמחה עּבההטעס סתס 48 2420ת086, ץעסש 6111

 3תסתזטאו סמקסאהאע מ :טהזסהסאהצ ס80חצ סעטסתוסטחהצ 0160 6600 8602002480ת0,

 36 000280018טט0עס0 ח םסצסטע:זאזע 860688/8 062000 130148 תסא:נסיצא'עסהמומזאז סמעהזסאז

 קהסמקסטעקפטסטהחה ם 00המ1עט6ע286 680668 06001080803טמצ 080176848 עת תסטהנעע

 חקסדטמטמוצ ץסע8מסחפזא עצ םמסהקהססצתאהא, 22:66196ה 1136 2802286 טסצתססטפזא 0

 ס1סץ עס עזעזאז 60061826131 :

 8) סטקסח, 8 06066800סישעז יתס, םססקצ+16 62808880 גםעסץהפ 060830מ8טת1 18:צזצהע-
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 ןגנוצעזרעּביא| :

 ןָא ןעק ןרִיי ראפ ןּבירשעג לעַיצעּפס זיא עכלעװ ,עּבאגסיױא עשירָאירעּפ א סָאװ ,ןצונ ןצנאג םעד אֵּב !
 -רעד ןעק'מ סָאװ ,גלָאּפרעד רעד זא ,ןַײז םיקסאמ טינ טינ ןעמ ןעק ,טפאשלעזעג רעשירִיי רעגיה רעד ןעגנערּב לפייווצ

 ןרעװ טעװ עּבאגסיוא יד רעכלעוו ןיא ,ךארּפש רעד ןופ (1 : ּפָא ןצנאגניא טגנעה ,עּבאגסיוא ןימ אזא ןופ ןטראוו
 ןעלקיטרא ןופ לאווסיוא םענעגנולעג ןוא םאוגָאוּפ רעד ןופ (3 ןוא ,ןָאט ןוא גנוטכיר ריא ןופ (2 ,טקורדעג

 .ןרָיי ןופ ןשינעפרעדאּב יד וצ עטסאפעגוצ רעקיניײװ רעדָא רעמ

 גלָאפרעד ןראפ םִיָאנט עטגנידאּבמוא יד ןופ רעניא סלא טרעװ טפירש רעטכארטאּב רעד ןיא .ךארּפש .ו

 -אֹּב עכעלגעטגָאט ערעיײז ןיא ןכיורּבעג ןדִיי עגיה יד סָאװ ,ןָאגראשז ףא םיא ןקורד וצ טגיײלעגרָאפ לאנרושז םענופ

 ,ךארּפש ןקורדסיוא ןיא רעמערָא רעייז ןוא רעטעּבראאּב טינ ,רעשינָאמראהסיד רעקיזָאדדעד ןופ לאווסיוא רעד .ןעגנויצ

 ,ןפירגאּב ןוא סעֶידעי עכעלצונ ןיימעגלא ןרָיי װָאר ןשיװצ ןטיײרּפשראפ וצ ףא לטימ ןכעלסילשסיוא סלא

 עקידנגלָאפ ּבילוצ קיסאפ טינ טסקע ןַײז וצ רימ טנַײש ,ןלײטרּורָאפ עטרעטלעראפ ערעײז ןגעק ןענַײז עכלעװ

 : :םימַײט

 ,(וָאר רעד ןענַײז עכלעזא ןוא) טעדליּבעג שירומלאט זיא טינ לפיוו ןענַײז עכלעוו ,ענעי סרעדנוזאּב ;ןרָיי (אּי

 סיורא רע טערט ךאוּפש-ךוּב סלא .ןעגנּויצאּב עכעלטפירש ערעייז ןלא ןָאגראשז ןקיזָאדמעד ןטלעז רעייז ןצונאּב

 -יצרעדרעּביא ןימ א ןענַײז סָאװ ,קרעװ לָאצ רענילק רָאג א ןיא ,סעליפט עשרעּבַײװ ךאס ןייק טינ ןיא זיולּב

 -ָארּב לָאצ רעקיטשינ אזא ןיא ךיוא יװ ,ןגעוו ןעיורפ ראפ ןּבירשעגנָא ןענַײז ןוא םירָאפס עקילײה יד ןופ גנול

 -סיורא טעװ סָאװ ,לאנרושז א .טַײצ רעטסַײנ רעד ןיא ןּבירשעגנָא עלא ןענַײז סָאװ ,טלאהניא ןכעלטלעוו א טימ ןווש

 רעּבירעד טעװ ,לאנרושז ןימ אזא ןופ טַײקכעלגעמ יד ןזָאלרעד עליפא ןלָאז רימ ןעוו ,ןָאגראשז ןקיזָאד ןפא ןרעװ ןּבעגעג

 -עג טי ןענַײז יז לַײװ ,גנודליּב רעשידומלאט רעקיפ+נּבױא ןא טימ עליפא ,ןשטנעמ ןופ ןרעוו טנעיילעג טינ לָאמניײק

 ןַײז ךיוא .ליפיזא ףא רעּבָא טעו'ס .ךאוּפש רעקידמעשוגעמ רעקיזָאדרעד ןיא טסנרע םוש ןייק ןעז וצ טניווװ
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 -נוזאּב ןוא ,םוטעמוא עוועט א טָאה רעכלעוװ ,סאלק ןקירעדינ םאֹּב לאנרושז ןקיזָאד םענופ גלָאפרעד רעד קידנטַײדאּבמוא

 --רושז רעטריטקעיָארּפ רעד טלָאװ ,וצרעד .עקידווענעקליוװ רעמ ןוא עכעלגעמראפ רעמ יד ןוטוצכָאנ ,ןדָיי אֹּב סרעד
 גנודליּב ןופ גנאג ןכעלריטאנ ןטיול ,טפראדעג ,ןדִיי ןשיװצ ןפירגאּב ערעסעּב ןופ רעצנאלפראפ רעטשרע סלא ,לאנ
 ןופ סאלק ןלעטימ םעד רָאנ ,ןקירעדינ םעד טינ ,גנוקריװ ןַײז ןופ זַײרק-טּפױה סלא ןּבַײלקסױא ,רעקלעפ עלא אּב
 עקידנגונעג ענַײז ּבילוצ ,טַײקילָאצליפ ןַײז ּבילוצ טפאשלעזעג רעד ןיא עָאּפשאה ערעסערג א טָאה סָאװ ,קלָאפ

 -ילער עשידִָיי יד ןוירוטש ןטימ ןדנוּבראפ זיא סָאװ ,גנולקיווטנא רעקיטסַײג רעקידנטַײדאּב ןוא ןּבעל םוצ ןעלטימ
 .רוטארעטיל עשידירוייזעַיג

 . -יזָאדרעד ןָאק ,ןעמרָאּפ ענַײז ןופ טַײקטעּבראאּב טינ רעד טל ןוא ןקורדסיוא ןיא טַײקמערָא רעד טול (ב
 ןטנעמָאמ עשיטסירעטקאראכ יד ןּבירשאּב ןרעוו'ס עכלעוו ןיא ,ןעלקיטרא ראפ זיױלּב רעשפע ןגיוט ןָאגראשז רעק

  ןרָאװעג טכאמעג ןענַײז סָאװ ,ןוּורּפ עלא ןופ ןעז וצ רָאלק זיא סָאד יװ יוזא ,ןּבעל ןשירַיי ןכעלגעטגָאט םענופ
 -ילארָאמ א טימ ןציקס רעדָא רעריל ,ןסעיּפ עשיטאמארד עסיורג ןייק טינ ןופ םרָאפ רעד ןיא טיִּבעג ןקיזָאד ןפֹא
 ןוא טַײקירעפעש ,טַײקשירפ ךיז טיעדָאפ ,עּבאגפוא עקיזָאדיד גלָאפרעד טימ ןליפוצסיוא יידעק רָאנ .ץנעטנעס רעש

 -רָאפ טרעװ רעכלעוו ,רעּבעגסױרא רעד .ליומ-סקלָאפ םענופ -- לאווק ןטשרע .םענופ ייז טּפעש'מ יו ,יוּב-ךארּפש
 רעגרוּברעטעּפ ןיא ןטעטלוקאפ ייוװצ ןופ סרוק םעד טקידנעעג טָאה סָאװ ,רעטקָאד א זיא ,טפירש רעד ןיא טגיילעג

 ןיא טכארּבואפ רָאי קילדנעצ ײװצ אּב רע טָאה ,סרוק-עיזאנמיג םעד ןענעכערוצ ךָאנ לָאז'מ ּביױא .טעטיסרעווינוא
 -רעדניק ענַײז ןופ ןָאגראשז רעד זא ,ןענעכער יצ רעש רעּבירעד זיא'ס .ןדַיי ןופ טַײװ ,טלאטשנא-ןרעל ןשיסור א

 םיא ףא ןּבעגסיורא ןענָאק לָאז רע זא ,סָאמ אזא ןיא טַײקכַײר ןוא טַײקידעּבעל יד טיהעגנַײא ןּבָאה םיא אּב לָאז ןרָאי
 עקיטנַײה ראֿפ ךעלדנעטשראפ-ןיימעגלא ןוא טנאסערעטניא ןַײז לָאז סָאװ ,לאנרושז ןשירארעטיל ןשירָאַירעּפ א

 : .ףרָאי רע-30 יד ןופ םוטנדִיי םענופ קעוװא טַײװ יוזא ןענַײז עכלעוו ,ןדִיי

 ,שרעדנא טינ ןליפסיוא ןעמ ןָאק עּבאגפוא יד זא ,טנכער טפירש רעד ןופ רעלעטשפיונוצ רעד .קימעלָאּפ .װ

 : -ָאלק עקירנריטסיזקע יד טיול טלייטרוראפ ויא סָאװ ,גנורעדָאפ אזא .עשימעלָאּפ א ןַײז טעװ גנוטכיר יד ןרַײס רָאנ

 ןטימ ןעגנורדעגכרוד ןענַײז ןטאּבעד ןוא קימעלָאּפ .ןעיניא םעצע ןטיול ןרעװ טקיטכעראּב םיוק ןָאק ,רוזנעצ ןופ םיִל

 ןזַײװאּב ןעגנערּב וצ קיִדנְגַײצרעּביא ןוא קֵיּור רנאטשמיא ןטלעז ןענַײז יז ןוא טַײקיטַײזנײא ןוֿֿ טפאשנרייל ןופ טסַײג

 ' -נוזַאּב ןָאק ןָאט רעשימעלָאּפ א .עּבילנגיא סמענייק ןקידײלַאּב טינ ,ןסערעטניא סמענייק ַײּברעד ןרָירנָא טינ ןוא
 -עד סָאװ ,קימעלָאּפ רעפראש רעד ןופ רעטקידיילאּב א .עַיגילער ןוא ןסיוװעג ןופ םינָאיניא ןיא ןַײז ךעלדעש סרעד

 ריי רעד טעװ ,ןשינעשזדנָאלּבראפ עזעַיגילער יד ןוא קלָאפ םענופ ןלײטרורָאפ יד שיטקירָאּפא ןוא ןּפָא טריקסאמ

 -רעּביא וצ רעדיײא -- טלדאטעג ןרעװ וצ טנידראפ סָאװ ,קרעװ שיסרָאקיּפא סלא ,לאנרושז םעד ןפראווּפָא רעכיג

 .ערעל רעכעלטעג א ראפ טנכערעג טציא זיּב טָאה רע סָאװ ,ןופרעד טַײקטרעּפמולעגמוא רעד ןיא ךיז ןגַײצ

 רעקידנעטש א ןוא אנ זאק ןופ ןּבשעכ ןפא לאנרושז םענופ עּבאגסיוא יד .ו

 .רעּבעגסיורא םעד טלאהעג

 ןפא טכיופוא ןטנעָאנ א ןענדרָאנַײא לָאז גנוריגער יד זא ;קיטײנ ראפ טנעקרענא טרעװ טפירש רעד ןיא
 ףא ןעמענ אנזאק יִד לָאז עּבאגסיוא רעד ןופ סעַאציוה עלַא זא ,טפירש רעד ןיא ךיז טרעדָאפ ךָאנרעד .רעּבעגסיױרא
 ןעגנערּב רעכיג ןָאק טַײקיגנעהּפָא אזא .טלאהעג ןקידנעטש א ןעמיטשאּב רעּבעגסױרא םעד לָאז'מ ןוא ,ןּבשעכ ריא

 -נגונעג א ןעניפעג טעװ רעּבעגסיױרא רעד ּביוא .ריא ןפלעהטימ רעדייא ,גנומענרעטנוא רעד ןופ גלָאפרעד םעד ןדָאש
 -רושז םענופ סעלַײמ עטסק:נייוועניא יד ןיא טינ ןוא ,גנוריגער רעד דאצימ ףליה ןיא ןצונ ענַײז ןופ גנורעכיזראפ עקיד

 רעדָא רעקיטאנאפ יד ןופ דאצ ןפא ןַײז עטיונ ץוגנגייא ןופ ןטכיזסיוא יד ּבילוצ רעטכַײל ךאסא ןענָאק רע טעװ ,לאנ

 -ָאק טעװ גנוריגער יד ןוא ,עּבאגסיוא רעד ןופ גנומוקלופראפ רעד ןגעוװ ןגרָאז טינ לאלק ןוא קיטעטמוא ןרעוו רָאג
 . ןופ ןעגנורעלקרעד יד טול זיולּב עּבאגסיוא רעד ןופ טַײקיסעמקעװצ ןוא טַײקיטפאהנסיוועג רעד ןגעוו ןלייטרוא ןענ

 ראפ רָאס ןייק ןּבַײלּב ןענָאק טינ גנוריגער רעד ןופ גנושימנַײרא עוויטקא אזא טעװ  ַײּברעד .טסילאיצעּפס א

 סעװטעל רָאפ טמענ גנוריגער יד סָאװ ,ןעלטימסָאמ עלא ףא קיטכעדראפ רעייז ,טסּוװאּב יװ ,ןקוק עכלעוו ,ןדַיי יד

 םִיא ןָאק ,טפירש ןיא ךיז טרעדָאפ סָאד יװ ,טלעג ןָא ןדִיי יד ןשיוצ לאנרושז םעד ןלײטעצ  .גנורימרָאפער רעייז
 -עג סעּפע ןגעװ דאשכ א יײז אּב ןקעװרעד ןוא ןדַיי עטעדליּבעג טינ יד ןופ ןגיוא יד ןיא ןרימאלּב קיטליגדנע
 רענייא ןייק יוזא יו ,טינ טקנעדעג ןרָיי יד ןופ רעװ .עווטסלאשטאנ דאצימ סענָאװאק עכעלטנַײּפ עמייה

 ײז סאשעּב ,ןרענָאיסימ עשילגנע יד אֹּב טסיזמוא ןעמענ וצ ןסיוועג ןקַיור א טימ טגאוועג טינ ךיז טָאה ײז ןופ

 .עכעלנייועג יד ןופ טריישרעטנוא טינ ךיז טשינרָאג טימ טָאה רע שטָאכ ,ךאנאט א ,דנאלסור ןיא ןעוועג ןענַײז

 .קיליײה יוזא; ןטלאה ןדַיי סָאװ ,ךאנאט ןופ סעּבאגסיוא

 : :ץלא ןופ רעמעוװקאּב זיא םימַײט עקיזָאריד ּבילוצ

 שְיערּבעה -- ןכארּפש ייווצ ףא ןדִיי ראפ לאנרושז ןטריטקעיָארּפ םעד ןקורד וצ רעּבעגסיורא םעד ןּביױלרעד 1

 עכלעוו ,ןעלקיטרא ,יוזא טָא .ןעלקיטרא עטכעלטנפעראפ טרא םענול קיגנעהּפָא ,ןָאגראשז ןכעלכיורּבעג-ןיימעגלא ןוא

 ןיר ןריראּב עכלעוװ ,ןעלקיטרא ןוא ,ןפירגאּב עכעלטפאשנסיוו ןיא סעַידעי עכעלצונ-ןיימעגלא ךיז ןיא ןטלאהטנא
 רעטרע ערעווש יד וצ ןואטנעמָאק ןֹוא ןעגנושרָאפסיוא עשיגָאלָאעכרא ,לארָאמ רעדָא עַיגילער יו ,םינָאיניא עשידִיי
 רעדליב ןרעדליש וצ רעּבָא .יידעק .שִיערּבעה ןיא ןרעװ טקורדעג ןפראד ןוא ןענעק --- םירָאפס עקילײה יד ןיא
 ןשירִיי םעד .ןכיורּבעג ךיוא ןעמ ןעק ,טפאשלעזעג רעשידַיי רעקיטנַײה ןופ ןּבעל ןכעלקריוו ןכעלנייוועג םענופ

 .קיסאּפ ראפ ןעניפעג ,םימַײט ענַײז ּבילוצ ,סָאד טעװ רעּבעגסױרא רעד ּביוא ,ןָאגראשז
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 -ראפ וצ טַײקכעלגעמ יד רעּבעגסױרא םעד ןּבעג טעװ ךארּפש רעד ןופ לאווסיוא םעניא טַײהַײרּפ עקיזָאדיד
 -כַײלראפ ךאסא ףא םיא טעװ ןּוא קיטראנדיישראפ טלאהניא ןַײז ןכאמ וצ ,לאנרושז םענופ ןעמאר יד ןרעטיירּב
 : .רעטעּבראטימ עלופטרעוו ךיז ראפ ןּבַײלקוצוצ ןרעס

 םעניא ןדָיי עשיטַײרּפ יד ףא עָאּפשאה ןַײז טױל טסּוװאּב זיא רעכלעוו ,"ףסאמ,, לאנרושז רעד טָאה יוזא טָא
 סָאװ ,עכָאנאה עקיצנייא יד .ׁשִיערּבעה ףא ןוא שטַײד ףא טקורדעג ךיז -- טַײקיטעט סנָאסלעדנעמ ןופ דָאירעּפ
 -לערנעמ סָאװ ,ןירעד ןענאטשאּב זיא ,ןָאגראשז ןכעלכיורּבעג - ןיימעגלא םעד סעוויוטעל טכאמעג טלָאמעד טָאה'מ

 ןופ ןעגנּוצעזרעּביא ןוא .קרעװ עשישטַײד ערעייז ,ןענעייל סָאד ןרעטכַײלראפ וצ יידעק ,ןּבָאה רעגלָאפכָאנ סנָאס
 -עגעגאּב טינ ןעמ ןָאק טציא ןוא ,טרעדנוהרָאי רעּבלאה א רעּבירא זיא'ס .סעיסיוא עשידִיי טימ ןּבירשעג שֵיערּבעה

 -עש יד טינ טזַײװאּב יצ .ןָאגראשז ןשיטָאאכ ןקיזָאד ןפא ןדער לָאז רעכלעו ,ןדִיי ןייא ןייק דנאלשטַײד ןיא ןענ

 -בעלטיז ןוא ךארּפש רעד ןופ סרָאטאמרָאפער עקיזָאדיד ןופ ןעגנוגנערטשנָא ענעּבױהרעד יד סָאװ ,שינעטערעג עקירעפ

 ןפראד יײז ןכלעװ ףא ,נעװ םעד ןדִיי ענעטיושעגרָאפ ערעזדנוא ךיוא טינ יז טזַײװאּב יצ --- ןּבעגעג טָאה טַײק
 ךעלרעטָאּפ יוזא ײז טפור ליצ ןקיזָאד םענופ גנוכיירגרעד רערעלענש סָאװ רעד וצ .ליצ ןטשנּוװעג .םוצ ןגלָאפכָאנ

 יד .רָאד םענופ ןשינעפרעדאּב עטסעפ יד יא ,טסַײג-טַײצ רעראּבגיזאּבמוא רעד יא ,גנוריגער עקיטעטליווװ יד יא
 -עלע עלא סיוא םיא אּב ןלעפ'ס סָאװ ,ןָאגראשז םעניא .יײז ןקיטסעפּראפ וצ טינ זיא ןדִיי ראפ לאנרושז םענופ עּבאגפוא

 -ראפ ןופ שימעג ןקידמעשוגעמ ןוא ןשינָאמראהסיד א רָאפ ךיז טימ טלעטש רעכלעװ ןוא גנומוקלופראפ ּוצ ןטנעמ

 ןדַיי ןשיװצ ןטײרּפשראפ ןיא טייטשאּב עּבאגפוא יד .עיידיא רעקידנשירּפאּב רעניימעגלא ןא ןָא ,ןטקעלאיד ענערייש
 -עּב ַײנ א ןסיגנַײרא ןָאק רוטארעטיל רעײז סָאװ ,שטַײד רעדָא שיסור ,שִיערּבעה ןופ טַײקכעלטפירש עקיטכיר א

 -עגנָא טַײקירנעװטױנ רעשירָאטסיה רעד קנאדא זיא רעכלעװ ,קלָאּפ ןקיזָאד םענופ םזינאגרָא םעניא ןּבעל רעס
 טציא ךיוא ןרעװ טסַײג רעדנא ןײק ןיא טינ ןוא ,ןקיזָארמעד ןיא טָא .םזיטאנאפ ןוא ןלייטרורָאפ טימ טקעטש
 .א .א "דמחנ רצוא ,, ,"ןרושי, : ןלאנוושז עשידנעלסיוא יד ןּבעגעגסיורא

 רעֶּבָא טעװ ,ןעלקיטרא עקידנרעלאּב ןטלאהטנא טעװ רעכלעוו ,לאנרושז ןּבעגסיורא םוצ רעטריטקעיָארּפ רעד 2

 ,גנורילומרָאפ עקַיור א זיולּב זיא עמעט-טַײרטש א אֹּב .ץיה ןוא לַאג ןשימעלָאּפ ןופ טַײװ ןַײז ןפראד ןצנַאגניא

 ןגעוו ךיז טלדנאה'ס ּוװ ,טרָאד קיטכיזרָאפ ךעלגעמ יװ זיא ןוא טַײקמעראוו עקיצראה לסיּבא ךיז ןיא טָאה עכלעוו

 -ײל יר ןופ ץראה ןוא לכײס ןפא ןקריו וצ דנאטשמיא זיא גנורילומרָאפ אזא זױלּב - ןעגנוגַײצרעּביא עזעיגילער
 ןוא ןציקס ,עכרוא וועגא ,ןכיורּבעג ןצונ רעמ טימ ןעמ ןָאק קלָאפ ןופ ןלייטרורָאפ יד ןעלצרָאװּוצסױא יידעק .רענעי

 ןיִא טרעדלישעג ןרעװ ןשינעשזדנָאלּבראפ יד ןוא ןעגנוטכיר עשלאפ יד עכלעוו ןיא ,ןעגנולייצרעד עשיטסירָאמוהי

 ,רערליּב עקידנקידיילאּב ןיא טינ רעּבָא ,עשימָאק
 -ער יו ,ךאז רערעװש אזא ןפלעהוצטימ ליצ ןטימ לאנרושז א ןופ רעּבעגסיױרא רעד זא ,לפייווצ ןָא זיא'ס-.3

 -סױא רעּבָא ךיז ףראד לייטנא רעקיזָאדרעד .גנוריגער רעד ראצימ טציטשעג ןרעװ וצ טנידראפ ,ןוִיי יד ןרימרָאּפ
 ןּבשעכ ןפא עּבאגסיוא עצנאג יד ןעמענרעּביא ןיא רעדָא ,טלאהעג ןקידנעטש א רעּבעגסיורא םעד ןלָאצ ןיא טינ ןקירד
 עקילַײװטַײצ ןיא ןקירדסיוא ךיז ףראד סָאד .ןטַײקכעלמעװקאּבמוא ךאסא וצ טריפעג טלָאװ סָאד לַײװ ,אנזאק ןופ

 וצ יידעק .לאנרושז םענופ טרעװ ןוא טַײקידנעטשנָאלױװ רעד טול ,ןעגנוניולאּב ערעדנא רעּבָא סעציטש-טלעג
 םענופ ןראילּפמעזקע לָאצ עטמיטשאּב א ןּבַײרשוצסיוא ןּבױלרעד ךיוא טנָאקעג ןעמ טלָאװ ץאזּפָא םעד ןרעטכַײלראפ

 עכעלנייװעג יד ןופ סיורא טינ טייג גנוריגער רעד דאצימ ףליה אזא .ןלוש עשידַיי ענָאיזאק יד ראפ לאנרושז

 .םידאשכ ןוא ןראפעג ענייק ןדִיי אּב ןקעוורעד טינ רעּביועד ןָאק יז ןוא ןעמאר

 עריא טול רעקיטכיוו רעייז רעקיזָאדרעד ןגעוװ גנוניימ ןַײמ טַײקנּפָא רעקירעהפג רעצנאג רעד טימ טרילומרָאפ = -
 םענופ םארגָארּפ רעלופ רעד ןופ ןלעפסיוא ןּבילוצ זא ,ןּבעגוצוצ וויוכ ןַײמ ראפ ךיא ןכער ,גנומענרעטנוא ןגלָאפ
 .גנוניימ עקיטליגדנע ןייק םיא ןנעװ ןגָאזסױרא טינ גָאט ןקיטנַײה אּב ןעמ ןָאק ,לאנרישז ןטריטקעיארּפ

 .װ ָא רָאד ָאי פ .ל וו רָאסעסא יקסשזעלאק
 ׂ ,ד/ 1858 ךמ 2
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 רעה רעד טגיל ,לאנרושז רעד ןרעװ ןּבעגעגסױרא טעוו'ס רעכלעװ ףא ,ךארּפש רעד ךעַײש זיא סָאװ (א
 ףא .ה .ד ,ךארּפש רעּכעלכױרּבעג-שירִיי רעד ףא םיא ןּבעגוצסיורא רָאפ לוש-רעניּבאר רערימָאטישז ןופ רָאטקעריד
 -ראשז ףא ,ןכאוּפש עשיסאיזא ןוא עשִיעּפָארײא עלא ןופ רעטרעװ עטעשטעילאקעצ ןופ טייטשאּב סָאװ ,ןָאגראשז
 ענַײז ןָאגראשז רעקיזָאררעד טַײּב םעדצוכ .ןקירדסיוא רָאלק טינ טינרָאג םיא ףא ןעק'מ סָאװ ,קיטאמארג ַא ןָא ןַאג
 -ראפ ֹוצ רעוװש זיא ץניװָארּפ ןיא ןופ ןקורדסיוא ןוא רעטרעװ זא ,ליפיוזא ףא ץניוװָארּפ רעדעי ןיא ןקורדסיוא
 עכלעוו ,רעטרעװ עשיסור ךאסא ןעמ טכיווּבעג סעִינרעּבוג עגיה יד ןיא ּבױא לַײװ ,ץניווָארּפ רעטייווצ א ןיא ןייטש
 גָאז ךיא .רעטרעװ עשילױּפ ןעמ טכיורּבעג סעִינרעּבוג ןלױּפ טימ עשינייכש יד ןיא זיא ,קיטכיר טינ סיוא טדער'מ
 לאברושז א ןּבעגסױרא טינ ךיז טניול ןּפיצנירּפ עקיזָאדיד טיול ןיוש ,םורא יוזא .גנוראפרעד ןופ ךאמס ןפא סע
 -ראשז ןקיזָאד ןפא זא ,וָארָארָאיפ רעה םענופ ןעגנוקרעמאּב יד קיטכיר רעײז ןענַײז ַײּברעד .ןָאגראשז ןקיזָאד ןפא
 לאנרושז א רעּבָא ויא ײז ראפ ,רעזעיגילער א עליפא ,גנורליּב םוש ןייק ןָא קלָאּפ עטעשָאּפ סָאד זױלּב טנעייל ןָאג
 ןצונאּב ןשינעטנעק עזעַינילעו טימ עשז-ןדִיי .סעליפט ץוכא ,ךאז ןײק טינ ןענעייל ייז לַײװ ,ךאז עקירעּביא א
 ,ןענעּכער יז ןלעװ ,ןָאגראשז ןקיזָאד ןפא ןרעװ טקורדעג טעװ סָאװ ,לאנרושז א ןוא ,ןָאגראשז ןקיזָארמעד טינרָאג
 טימ שטַײד ןיא לאנרושז םעד ןקורד וצ ןגײלרָאּפ טינ ךיוא רעֹּבָא ןעק'מ .טנעיילעג ןרעװ וצ טינ טנידראפ רע זא
 ךיז ךיא ֿבָאה ןעגנורידנאמָאק ענַײמ ןיא לַײװ ראפרעד ,ךאנאט ןופ ננוצעזרעּביא סנָאפלעדנעמ יװ יוזא ,סעִיסיוא עשירִיי
 "ור רערייא ,רעקינײװ עליפא ,שֵיערּבעה רערייא ,שטַײד רעקינײװ ןעיײטשְראפ ןרָיי עגיה יד זא ,טגַײצרעּביא גונעג
 ךיז ,ַײנט ןטימ זױלּב ,שִיערּבעה ןיא םיא ןקווד וצ ןעװעג טלָאװ ץלא ןופ רעכעלצונ זא ,סע טסײה .שיס
 טנרעל'מ סָאװ ,ךאנאט ףא ןרָאטאטנעמָאק יר ןופ ליטס םעד ןכיורּבעג וצ .ָה}.ד ,ליטס םעד ןרעטכַײלראפ וצ ןעראטס
 ,כארּפש ייװצ יד ןּופ ענײא ןּבעגוצ ךיֹוא ןעק'מ ; טנױװעג ץלא ןופ רעמ ײז וצ זיא'מ ןוא ץלא ןופ רעמ יז
 ,שִיערּבעה ןיק טינ ןענעק ןוא גנודליּב עשַיעּפָארײא ןא ןעמוקאּב ןּבָאה עכלעוו ,ענעי ראפ שיסור ּועדָא שטַײד
 6 0 2 יו 2. 06 א א .4 טי 46 .,6 4 ײ קי, יי א = . . ןטנעדוטס ןוא ןטסיזאנמיג ראפ ,ךעלמענ
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 סעדָא ןיא ַײרעקּורד א ןדנירג ּוצ ווּורּפ סדלעפנעסקא
 (ןלאירעטאמ-וויכרא טיול) -

1 

 -אּב, רעד ּבילוצ ,טָאה גנוריגער עשיסור יד יו ,םעדכָאנ רַאי 25 טימ ןעוועג זיא סָאד
 עשידִיי עלא טכאמראפ ,ןדִיי יד ןשיוצ טעּברא-גנורעלקפוא "רעשירעגרָאזראפ-סעוויוטעל
 ןּבעגסיורא ףא טכערדעילָאּפָאנָאמ יד .(!"טכיזפוא םעד ןרעטכַײלראפ, וצ יידעק ,ןעַײרעקורד
 (םָאר) רענליו רעד :ןעַײרעקורד ייווצ רָאנ ןּבעגעגרעּביא עכולעמ יד טָאה רעכיּב עשידַיי
 ,קראמ -רעכיּב ןשידִיי ןרעּביא רעשרעה יד ןרָאװעג ,(ָאריּפאש) רערימָאטישז רעד ןוא
 ןעוועג זיא'ס סָאװ ןוא טניולעג ייז טָאה'ס סָאװ ,סָאד רָאנ טקורדעג רעקורד יַײװצ יד ןּבָאה
 ןטאטשאּב וצ סעליוכעיּב ןעוװעג טינ לאלכיּב יז ןענַײז םעדצוכ .ןגיוא ערעייז ןיא רעשַאק

 גנוטיירּפשראפ רעד טימ גנאהנעמאזוצ ןיא ,ןטלאהעג טָאה סָאװ ,קראמ-רעכיּב ןסורג םעד
 ,ןסקאוו ןייא ןיא ,גנורעקלעפאּב רעשידִיי רעד ןשיוװצ עלָאקסאה רעד ןופ

 רעד ןופ סרעדנוזאּב ,ןעַײרעקורד רערימָאטישז ןוא רענליוו רעד ןופ םיטאּבעלאּב יד;
 יד טעטימָאק-רוזנעצ רעסעדָא ןראפ רָאי ןט-1861 ןיא טגַאלקאּב ךיז ןּבָאה יוזא--דעטצעל
 -עפרעדאּב יד ןקידירפאּב טינ ןענעק--(דלעפנעסקא .י ךיוא ייז ןשיווצ) םיליקסאמ עקיטרָא
 קרעװ רָאנ ןקורד יײז (1 :סעּביס עקידנגלַאפ ּבילוצ םעליוא-רענעייל רעזדנוא ןופ ןשינ
 קידנזָאלרעד ,ןעגנוצעזרעּביא ןוא םירודיס רעדָא ,רוטארעטיל רעשיערּבעה רעטלא רעד ןופ
 -סיוא (2 ןוא ךארּפש רעד ףא טכא קינײװ ןגייל יז (2 ,ןטַײקיסעלכאנ ענעדישראפ ַײּברעד
 םעד טינ ןכערּפשטנא סָאװ ,ןזַײרּפ יז ןעמיטשאּב ,טכער עשילָאּפָאנַאמ ערעייז קידנצונ
 ,(?"רעכיּב יד ןופ טרעוװ ןסעמע

 -קורד יד סָאמ רעסיורג א ראפ סָאװ ןיא ,רָאלק ץנאג ןוַײװרעד ןלאלרעטאמ ענעדישראפ
 .טַײצ רענעי ןיא רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןופ לרױג םעד טמיטשאּב טָאה עַילָאּפָאנָאמ
 עליפא ןוא רעּבַײרש "עכעלטלעוו, ענעדישראפ סָאװראפ ,ךעלדנעטשראפ רעּבירעד זיא'ס
 ,רענעייל ןשיסור ןפא טריטנעירָא ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןטפירשטַײצ עשידָאירעּפ ןופ רעּבעגסיורא
 .(6 ןעַײרעקורד עשידנעלסיוא ֹוצ ןעמוקנָא טזומעג ןּבָאה

 סרעדנוזאב ךיז טָאה עילָאּפָאנָאמ-ַײרעקורד רעד ןופ טַײקירעװש ערעייהעגמוא יד
 ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ּוװ ,ןדִיי עשיסור-םערָאד יד ןופ עוויווס רעד ןיא טליפעג קראטש
 עִיזאושזרוּב רעשידִיי רענעמוקעגפוא-ַײנ רעד ןוא ץנעגילעטניא רעטרימָאלּפיד רעזאּושזרוּב רעד
 ןיא שינעפרעדאּב ענעסקָאװעגסיוא יד זא .טעּברא-רוטלוק עוויסנעטניא ןא טריפעג ְךִיֹז טָאה
 ןופ ןעגנוגנידאּב יד ןיא ויא - ,סעדָא ןיא ןקידירפאּב ןעמ לָאז ַײרעקורד רענעגיײא ןא
 ןגעוו טּפױהרעּביא טגרָאזעג טָאה ַײרעקורד רענליוו יד ;ךעלגעמוא ןעוװעג םישזער סַײלָאקינ

 ,118קעסג 5 1סד0ק11 68068202801 תאעזע 28 582181". 1. ךז, 16ענמ) 1996. :טעּברא ןַײמ ןיא עז רעיונעג (

 .ת0162102011581 םנסצא" 1926, 2 1--9 : ךיוא עז

 06 23 ,ןגפבס 06 ץסדזץס80186 --- .רָאי 1861 ,רוזנעצ רעכעלרעניא רעּביא טעטימָאק רעסעדָא ןופ וויכרַא (2

 8 026006 חסמצקפ תהה ס8ץקסעסאהצ תאמתעת"

 יָנמ 9 ,138 .ז ;26 12 .186 .ז ,1860. ,2806261" ,ליֿפשַײּב -םוצ ,עז (5
 י



 עא 1 1 גאר עא

 סעדָא ןיא יײרעקורד א ןדנירג וצ ווּורּפ סדלעפנעסקא --יִא וװָא ר ָא ב .ש 94
 הב

 .ךיז טָאה רערימָאטישז יד .םיליקסאמ ןוא םינָאּבאר עריא טימ עטיל ןופ ןשינעפרעדאּב יד
 - .( םעליוא-רענעייל ןשידיסכ ןפא טריטנעירָא

 ןכעלטלעוו ןשידִיי א ןיא שינעפרעדאּב עסיורג א ןסקָאװעגסיױא רעּבָא זיא םערָאד ןפא
 םעד רעדנאסקעלא ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא טקרעמאּב סָאד ךיז טָאה סרעדנוזאּב ,ךוּב
 רעד ןַיא ןּביױהעגנָא טלָאמעד ךיז טָאה סָאװ ,גנובעלפוא רעסיװעג רעד ּבילוצ ,ןטייווצ
 א ןופ ןױ, רעד טָאה רָאי ןט-1850 ןיא .טַײקכעלטּפאשלעזעג רעזאושזרוּב רעשידִיי
 -סקלָאפ ןופ רעטסינימ םעד עשָאקאּב א טגנאלרעד יקסוװװאשראוו ליומאס "ןאמסלדנאה
 עַינרעּבוג רענָאסרעכ ןופ טעטש יד ןופ רענײײא ןיא ןענעפע םיא ןּבױלרעד ןגעװ גנודליּב
 יו ןָאגראשז ןיא ךעלטעלּב, ןּבעגסיורא ךיוא יו ,יײרעקורד עשידִיי א (סעדָא ןיא ,סיוא טזַײװ)
 טָאה ןוא טגָאזעגּפָא םיא טָאה רעטסינימ רעד .,21:60ע84 ם ןץץ026 18236101* - "גנוטייצ ןימ א

 ,(5 טכארטאּב טינ עליפא עשָאקאּב ןַײז
 גנוטַײצ א סעדָא ןיא ןדנירג ןגעװ עגארפ רעד טימ טָאה רעטעּפש רַאי עקינייא טימ

 רעקיטפניק ,רעד ,םיוּברעדעצ רעדנאסקעלא טקיטפעשאּב ךיז (ַײרעקורד א ךיוא טסייה סָאד)
 -ונעג רע טָאה ,רעדמערפ א סעדָא ןיא קידנעַײז ."רשבמ לוק,, ןוא "ץילמה, ןופ רָאטקאדער
 -ירעד ןעװעג ךעלריטאנ ץנאג זיא'ס ."ןענָאזרעּפ עכעלצונ, טימ ןעגנודניּבראפ ןכוז ןעמ
 -רחאפ טלָאמעד טָאה רעכלעװ ,ןדלעפנעסקא לעָארסִיי טימ טנעקאּב ךיז טָאה רע סָאװ ,רעּב
 זיא'ס ;"טפאשלעזעג, רעסעדָא רעד ןיא טרָא םענעעזעגנַא ןא קיסעמסינטלעהראפ ןעמונ
 לייטנא ןטנעָאנ ץנאג א ןעמּונעג טָאה דלעפנעסקא וא ,ערָאשאה יד טגערפעגּפָא טינ ךיוא
 ענייק ןענַײז ןטנעמוקָאד עלעִיציּפָא יד ןיא םאגאה ,(! ןסעלדאטשיה עטפָא סמיוּברעדעצ ןיא
 .ןּבילּבראפ טינ םעד ןופ ןרוּפש

 רעד טימ "טעטימָאק רעשידי, רעד טָאה רָאי ןט:1859 רעּבאיטקָא ןט-22 םעד
 -סיורא שינעּבױלרעד א ןעמיוּברעדעצ ןּבעגעג "טַײקכיױה רעכעלרעזייק, ןַײז ןופ עמָאקסאה
 -עּביא עלא ןרָאװעג טקיטַײזאּב ןענַײז רעּבאיָאנ ןט-27 םעד .גנוטַײצ א סעדָא ןיא ןּבעגוצ
 -סיוקע ןּבָאה סָאװ ,ןעגנוגנידאּב-רוזנעצ ערעװש יד אֹּב (!סעינעמ עלעִיציפָא-ןייר עקיר
 .לאפ רעכעלנייוועג-טינ רָאג א ןעוועג סָאד זיא ,טלָאמעד טריט

 עקאט זיא'ס ןוא .רוזנעצ רעד ףא ףירגנָא רענעגנולעג רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד
 -ראפ טלָאװעג גלָאפרעד סמיוּברעדעצ ןּבָאה םיליקסאמ יד סָאװ ,ךעלריטאנ ץנאג ןעוועג
 ּו ,רוזנעצ רעד טימ ןעגנויצאּב עקידרעטַײװ יד ראפ טנעדנעצערּפ א ןיא ןעלדנאוו

11 

 ןופ ףיולראפ ןיא ןדלעפנעסקא אּב ןּבילקעגנָא ךיז ןּבָאה ןדאיוואסק 230 ךערענא
 ייז .(1840 -- 1820 ןשיװצ ליטנטסרעמ) טַײקיטעט רעשירארעטיל  רעקירָאיליפ ןַײז
 סדלעפנעסקא .ןרעװ וצ טכעלטנפעראפ טַײהנגעלעג א ףא טראוועג גנאל ןיוש ןּבָאה
 טלעטשעג ךיז ןּבָאה ןוא עסאמ רעטיירּב רעד ראפ ןרָאװעג ןּבירשעג ןענַײז סָאװ ,קרעוװ
 -מעוקע ענעּבירשעג ןיא ןרָעװ טיירּפשראפ טנעקעג טינ סיװעג ןּבָאה ,ןּבאנפוא עשיטקאדיד
 יז ןענַײז ּוצרעד .רעּבַײרש עשידִיי ערעדנא ןופ קרעװ טימ ןעעשעג זיא סָאד יװ ,ןראילּפ
 -יצרעד ערעסערג) םרָאפ רעשירארעטיל רעייז טול ,ץלא ראפ רעירפ ,קיסאּפ ןעוועג טינ
 -ראפ ןלָאז ײז יידעק ,ןקורד קרעװ ענַײז טלָאװעג טָאה דלעפנעסקא .(ןענאמָאר ,ןעגנול
 יע יי יא

 רעּבַנרש עשיליקסאמ רעסעדָא ןופ עגאל רערעװש רעדנוזאּב רעד ןגעװ ןּבירשעג טָאה'ס סָאװ ,.לגראפ (1
 טקישעג טָאה רע סָאװ ,ווירּב א םענַײז ןיא ,רעגעלראפ ןוא רעקורד רעסעדָא דעקידרעטעּפש רעד ,ןָאסנילעּב .מ

 םהּב ולמע רשא םהירפס סיפרהל 'וכו גרעּבנצרעה ,לעּברעוו רעקסֹניּפ םכחה בבל םע שי יכו, ;1857 רָאי ןיא

 1146 קחומּב םיניבה ישנא םעו םיסיפרמו ('ירוזנעצ) םירקבמ לע שלש םינש דוע תתלו תאשל םהילע -- תֹוּבו םינש

 .49 .ז ,1865 סעדָא "סדה ילע, -- "םהירפס לע הגנ אל הנדוע סופדה רואו םינשה .תשלש ורבעו ופלחו ,טסרעוו

 ת16886081:16 6800:00626 ץצעגעמגם". 1.1, 116?עסזקהעג 1920 ,סצק. 802 :עז (2

 .19 'מע ,1912 ,השרו ,"הריפצהע;ע לש לבויה רפס --- ."ז"ראו ס"זח, ,ר"ד ןייטש גרּב 6

 26 1988. ,תפהס 0 ץגנץקסעסתאע וָץחחָצ --- 1858 רָאי ,רָאטאנרעּבוג-לארענעג ןשיסור-ַײנ םענופ וויכרא (?

 ןןס26ק08ץצזַצ... 2ס28טםמ ץ820נצ 88 ס8װס8080א ת8:1467.
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 5 | ךוּבלמאז רעשיגָאלָאָילּביּב

 יז יידעק ןוא טפאשלעזעג רעשידִיי רעד ןופ ןטכיש עטיירּב יד ןשיװצ ןרעװ טײרּפש

 ,םזיטאנאפ ןגעק טריפעג טָאה עלָאקסאה יד סָאװ ,ףמאק םעניא רעװעג א ןרעװ ןקלָאז

 םעניא ךיז אּב קרעװ ענַײז ןענעײל וצ ןרעװ סעמינ ןיוש טזומעג טָאה ןדלעפנעסקא

 ּבילוצ ,ןּבָאה רערעהּוצ ענַײז ןופ לײט א .עטנאקאּב ןוא טנַײרפ ענַײז ראפ רעמיצ-טסאג

 סָאװראפ ,ןייטשראפ טנעקעג טינ ,סעיטאּפמיס עשיטסיערּבעה רעדָא עשירָאטאילימיסא ערעייז

 ךאסא .שידִיי יװ ךארּפש "רעשירארעטיל, טינ אזא ףא עקפאד דלעפנעסקא סעּפע טּבַײרש

 דעּבאכעמ סעליגער 'סָאּבעלאּב םעד טימ ןדירפוצ ןעוועג טינ טעשַאּפ ןענַײז טסעג ענַײז ןופ

 א ראפ ןטלאהעג טאלג םיא ןּבָאה ערעדנא .קרעװו עכעלדנעטשראפמּוא יד טימ ייז ןַײז וצ

 קיטַײצנײא רעּבָא .(וועשיוט רעסעדָא ןטלא ןא ןופ טרעהעג רימ ןּבָאה גנוניימ עקיזָאדיד) ןאמָאפארג

 קראטש םיא ןּבָאה סָאװ ,רערעראפ עפורג א טלגנירעגמורא ןדלעפנעסקא ןיוש .ךיוא טָאה טימרעד

 ראפ ,רעמ ןעוועג ןענַײז עכלעזא ,רעװ ןוא ןטַײקיעּפ עשירארעטיל ענַײז דֹאפ ,רעװ --,טצעשעג

 ןיוש זיא'ס זא ,רָאלק ןעװעג זיא רערעראפ עקיזָאדיד ראפ .סעיצנעדנעט עשיטקאדיד ענַײז

 -אּב ןוא טנַײרפ ןופ זַײרק ןגנע ןופ ןרעװ ןגָארטעגסױרא ןלָאז קרעװ סדלעפנעסקא טַײצ

 רעד רעטנוא עקאט ןוא .ןַײרא טַײקכעלטנפע רעטיירּב רעד ןיא ןרעוו טכארּבעגנַײרא ןוא עטנאק

 םעד ,(ו עקָאספאה רעקירָאיקיצנאװצ א ךָאנ ,דלעפנעסקא טכאמ טנַײרפ ענַײז ןופ גנוקריוו

 ןעגנוגנידאּב יד ןיא זא ,ןעעזעג טוג טָאה רע שטָאכ ,קרעװ ענַײז ןקורדוצּפָא ווּורּפ ןטייווצ

 + .טרעדנעעג סָאװ קינײװ טַײצ רעד ראפ ךיז טָאה

 עקירעהעג יד ןעמוקאּב ,סיוא טזַײװ'ס יו ,דלעפנעסקא טָאה טַײצ רענעי וצ ךערעעּב

 א ןיא רָאנ ןעװעג זיא עינעמ יד .?קרעװ ענַײז ןּבעגוצסיורא ןטַײקכעלגעמ עלעירעטאמ

 ןיא ןוא ,ענליו ןיא ,דנאלסור ןיא ןעַײרעקורד עקידנריטסיזקע עקיצנייא יד, .ילרעקורד-

 סָאװ ,רעקיטאנאפ ןופ טנעה יד ןיא ןענַײז -- טגָאלקעג דלעפנעסקא יז טָאה -- רימָאטישז

 ןלָאז ײז עליפא ןעװ ןוא ,ןעלדעש גנונימ רעיײז טול זיא'ס סָאװ ,סָאד טינ ןקורד

 טינ ײז ןלעװ ַײז זא ,ןַײז וצ װערָא טינ זיא ,קרעװ ענַײמ ןקורד ןַײז םיקסאמ ָאיי

 ןּבירשעג טָאה רע--ךיז ראפ טאהעג דלעפנעסקא טָאה טַײקירעװש ןייא ךָאנ .(א"ןּבראדראפ

 ישז יד .טקורדעג טינ-רעכיּב עשידִיי ןייק טלָאמעד ןעמ טָאה ענליװ ןיא ןוא ,שידִיי .ןיא

 -סיורא עליפא טָאה סָאד .רעכיּב עׂשידִיי ליפ ןקורד טרעקראפ טגעלפ ײדעקורד רערימָאט

 סָאװ ,ןצאראּב "יירהעי ינָאשטּוא / רעװעיק םאּב טַײקנדירפוצמוא עסיורג א ןפורעג

 א םענַײז ןיא .ַײרעקורד רערימָאטישז יד טרידיוװער רָאי 1851 ןיא יצ ןט-1860 ןיא טָאה

 ןסעכילש עלעיצעּפס ראפ רעטמאאּב רעטמיראּב רעד ,םיוּבנירג--וװָארָאדָאיפ טָאה טכיראּב

 ,רעכיּב ץאראּב טלייטרּוראפ סרעדנוזאּב , : יוזא ןּבירשעג ,רָאטאנרעּבוג-לארענעג רעוועיק םאַּב

 טימ ןלעטש רעכיּב יד .ןעיורפ עשידִיי ראפ לעִיצעּפס ןָאגראשז ןשידִיי ףא ךיז ןקורד סָאװ

 ןעמאסראפ עכלעוו ,"ןעמזאלמ עכעלדעש, ןופ רעקָאמ םעײ גנוניימ סצאראּב טול רָאּפ ךיז

 .+ "יורפ רעשידִיי רעד ןופ טַײקכעלרע יד

 רפס, ןַײז ןקוררוצּפָא וװּורּפ םענעגנולעג-טינ םעד טכאמעג ,טנאקאּב יװ ,דלעפנעסקא טָאה רָאי 1841 ןיא (

 (וו .ּב ,"ןטפירש עשיגָאלָאליפ, -- ןרלעפנעסקא .י ןגעװ סַײנ - גרוּבז'ניג .ש) ַײרעקווצ רענליװ ןיא -םיריסחה

 יד לָײװ ,עַלועּפמיא רערָאג רעד ןיא ַײרעקורד עשידִיי עקיצנייא יד ןעוועג טלָאמעד זיא ענליװ ןיא ??רעקורד יד .

 --| ָא ק .פ) טריזילאער טינ ןרָאי ײר א ןיפ ךעשעמ ןיא ןּבילּבעג זיא וועַיק ןיא ַײרעקורד א ןענעפע ֹוצ שינעּבױלרעד

 .(4--3 אי 1929 (עשראוו) ײטלעוו-רעכיּב, --- 21836--1849 ןרָאי ןיא וועַיק ןיא ַײרעקורד עשידַיי עטריטקעיָארּפ יד;
 .רָאי 1547 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ךימָאטישז ןיא ַײרעקורד עשידִיי עטייווצ יד

 ,טקאפ רעד ,לשָאמעל ,סעדיײא טגָאז ןרָאי עקיזָאדיד ןיא עגאל רעלעירעטאמ רעטסעפ סדלעפנעסקא ןגעוו (2

 עּפורג א ןופ טעדנירגעג ,"לוש רעדָארּב רעד ןיא םיטאּבעלאּב עטסוװעשַאכע יר ןופ רענייא ןעוועג זיא רע סָאװ

 .(עמוס ערענעלק-ליפ א ןעוועג זיא זַײרּפ-סטינשכרוד יד) רָאי א לּבור 20 טלָאצעג טָאה רֶע .םיליקסאמ עזאושזרוּב
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 ע280ח0קהה. סע01ד. הל 889. ,הס40 ס ס3מ0סעסחאא --- 60 רָאי ,קינלאשטאנגָאדארג רעסעדָא ןופ וויכרא (8

 -טיּב סרלעפנעסקא עלַא יד ךיז ןעניפעג ?ןעיניא , ןקיזָארמעד ןיא -- אַץתחַצ .אאסס(סנמהָצ ס'נאקענעמ 'תצזווסניק)נ0"-

 .רעטַײװ ריטיצ ךיא סָאװ ,ייז ןגעוו ןטנעמוקָאד עקיניײא ךיוא יװ ,(סעגאלַײּב עז) ווירּב

 ןגוצסיוא ,28תמסאא תס סמץסעסאסצָצ עסמקססָא" - םהחעסאװ 4062402028.-- וויכיא רעשירָאטסיה רעװעַיק (4

 ,10806 0 ןטסממסקס" -,םפקסעסאהה 1ז802פ" לקיטרא ןַײמ ןיא ןעוועג טריקילּבוּפ ןענַײז םודנארָאמעמ ןקיזָאדמקד ןופ

 ,18114ת2ה 1928, סדק. 234---288.



 .' סעדָא ןיא ַײרעקורד א ןדנירג וצ ווּורּפ סדלעפנעסקא -יָאװָארָאּב .ש 96

 ."םינוציח יםירפס, ןײק טקורדעג טינ לאלכיּב טָאה ײרעקורד רערימַאטישז יד רָאנ
 ,ללרעקורד רערימַאטישז רעד ןיא ןעמוקנָא טנעקעג דלעפנעסקא טָאה ןעמעלא ןופ רעקיניײװ
 טסּוװעג טוג רע טָאה ,דיסָאכ רענעזעװעג סלא .סעיצנעדנעט עשידיסכיטנא ענַײז ּבילוצ
 ךעלקיניײא ,םידיסכ עטנערּבראפ יװ ייז קידנענעק ,ןוא סעריּפאש יד ןופ סעיצידארט עלא
 /  .לרעקורד רעיײז ןופ ןטכארט טלָאװעג טינ עליפא רע טָאה ,רעצערָאק סעכניּפ בער ןופ

 -עג רעּבָא סָאד זיא .דנאלסיוא ןיא קרעװ ענַײז ןקורד :געװסיוא ןייא ןּבילּבעג זיא'ס
 טוומעג טלָאװ סָאװ ,זַײרּפ רעכיוה רעד סעמכאמ ,ןטַײקירעװש עסיורג טימ ןדנוּבראפ ןעוו
 קרעװ ענַײז זא ,ןפָאה טנָאקעג טינ טלַאמעד טלָאװ רעּבאכעמ רעד .ךוּב ןפא ןרעװ טלעטשעג
 ךיז טָאה דלעפנעסקא עכלעוו ףֹא ,רענעייל- םערָאד יד ןשיווצ ןרעװ טיירּפשראפ קראטש ןלָאז
 טינ רעכיּב עשידלי ןופ רָאזנעצ ןייק יּברעד ךָאנ זיא םערָאד ןיא ַאד .טריטנעירָא ךעלכאזטּפיוה

 ןייק ןרירוזנַעצ ןריפ רעכיּב עטכארּבעג דנאלסיוא ןופ יד ןפראד ןעמ טגעלפ רעּבירעד ,ןעוועג
 -- םיליקסאמ רענָאסרעכ יד ןופ סעגָאלקנַָא יד טול -- ןגעלפ ייז ּוװ ,וװעיק ןייק רעדָא ענליוו
 ,(1"ןייג ןרָאלראפ ןצנאגניא רעדָא טַײצ ערעגנעל א ןטלאהראפ ךיזי

 לעיצעּפס ןרָאװעג טקוטעטשאּב ,טעטימָאק-רוזנעצ םאֹּב ,סעדָא ןיא זיא טַײצ רענעי וצ
 רערעל רעד ןעמונראפ טָאה'ס ןכלעװ ,רָאזנעצ א ראפ ןטסָאּפ רעד "ץילמה, םעד ּבילוצ
 -ילצ יד ןּבעגסיורא םוצ טיירג ןעוועג ץלא טינ ךָאנ זיא ןעמיוּברעדעצ אֹּב רָאנ .סוקינעה
 ןעמוקאּב טָאה רע .ַײרעקורד רעד ןופ עגארפ יד 'טזיילרעד ןעוועג טינ ךָאנ זיא'ס :גנוט
 -ילצ עשידִיי א סעדָא ןיא ןּבעגוצסירא "טַײקכױה רעכעלרעזייק, ןַײז ןופ שינעּביױלרעד א
 לד .ילרעקורד עשידִיי א ןרעװ טעדנירגעג ךיוא טזומעג טָאה סעדָא ןיא ,סָאד טסייה ,גנוט
 ירעקורד רעד ןיא ןקורד ןּביױלרעד ןעמ טעװ יצ ,םעד ןיא רָאנ ןענאטשאּב שא עגארפ
 ,גנוטַײצ רעד רעסיוא ,ןכאז ערעדנא ךיוא

 -אנַאדארג רעסעדָא םעד ווָירּב-טיּב ןַײז דלעפנעסקא טגנאלרעד טַײצ רעקיזָאדרעד ןיא
 .רעקיטסניג א רעיײז ןעװעג זיא טנעמַאמ רעד .ַײרעקורד עשידִיי א ןענעפע ןגעוו קינלאשט
 סָאװ - רַאנש יד טקורדעג ךיז טלָאװ ָאד לַײװ ,טניולעג טציא טלָאװ ללרעקורד אזא ןענעפע
 ןּבעגעגנַא דלעפנעסקא טָאה םענַײז ווירּב-טיּב םעד זא ,ךעלגעמ ץנאג .גנוטַײצ עטּבױלרעד

 ןעמיוּברעזעצ ראפ .ןעמיוּברעדעצ טימ ןעמאזוצ טכארטאּב ךאז יד טָאה רע יװ ,םעדכָאנ
 ןשינרעטאמ עקירעּביא טרַאּפשראפ םיא טלָאװ גלָאפרעד סדלעפנעסקא זא ,רָאלק ןעוועג זיא
 -עד זיא ,ןרעװ רָאלק רעטעּפש טעװ זדנוא יו ,דלעפנע ;סקא .ַײרעקורד ןופ עגארפ רעד םורא
 .קרעוו ענעגייא ענַײז ןּבעגסיורא רעכיג סָאװ ןעוװעג ןסיוא רעקיר

 ןופ סעלַײמ יד ןקיטעטשאּב טימאּב ךיז דלעפנעסקא סָאה ווירּביטיּב ןַײז ןיא
 יד ןענַײז ןרעיודאּב םוצ .סעמָאקסאה ןוא ןשינעגַײצ ייר רעצנאג א ךרוד קרעװ ענַײז
 .ךיז רימ ןענעק ןגעווטסעדנופ .ןֿבילּבראפ טינ ןעיניא-וויכרא ןיא ךעלווירּב-עמָאקסאה עלא
 רעטעּפש טשרע ןּבָאה סָאװ ,רערעראפ עּבלעזיד טקיליײיטאּב ךיז ןּבָאה ָאְד זא ,ןַײז רעאשעמ
 -ּפָא לָאז "הלּכשה יציפמ הרבח, יד זא ,גלָאפרעד םוש ןָא ןוא ,טימאּב ךיז רָאי ריפ טימ

 .(5 רעקסניּפ ר"ד ,ןָאסנעװעל ,שטיוװָאניּבאר ףיסָאי--ןטּפירקסונאמ ענַײז ןדלעפנעסקא אּב ןפיוק
 -ינייא עילאדעג ,ןאמדלעפ עּבא ,ץיוושז עשיומ ןעװעג ךיוא ןענַײז ייז ןשיװצ זא ,ךעלגעמ
 -סיורא ףַא דנָאפ א ןדנירג וצ טקעיָארּפ םעד ןפאשעג רָאי ןט-1869 ןיא ןּבָאה עכלעוו ,רעמ

 : .(5 קרעװ סדלעפנעסקא ןּבעג -
 ןיא ןרָאװעג ןכעגעגרעּביא זיא ךעלווירּב-עמָאקסאה יד טימ םענייניא ווירּב-טיּב רעד

 עז) רָאי ןט-1860 טסוגװא ןט:18 םעד קינלאשטאנָאדארג רעסעדָא ןופ עיראילעצנאק
 ,הלעפנעסקא טָאה ,"קרעוו עכעלצונ, ערעדנא ןופ ווירּב-טיּב ןַײז ןיא קידנדער ( ,סעגאלַיּב
 ,גנוטַײצ סמיוּברעדעצ ןעניזניא טאהעג ,ןעעז וצ זיא'ס יו

 א .רַפ 23 ,1861 .רוזנעצ רעכעלרעניא רעּביא טעטימָאק רעסעדַא ןופ וויכרא (}

 דפק ח אסצ סת .---.21 װ ,.ט ! (1885- 1860 ב"פס) הלכשה יברמ תרבח תודלתת .ל לאטנזור 6
 .ןזסעסמקט8 06-88 ן26תק0ס128מסעהה םקססמסתוסמעת" , עס. 1913, סדק. 120.

 .למ 36 ,1869 "רשבמ לוקע (3
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 עליפא זיא'ס ;טכארּבעג טינ ןגלָאפ עוויטיזָאּפ ענייק טָאה ווירּב-טיּב רעטשרע רעד
 סָאװ ,םעד ּבילוצ ,סעָאמשאמ ,םיא ןגעוװ ןעיניא רעדנוזאּב ןייק ןרָאװעג טריפעגנַײא טינ
 ןעו ,םורא געט עכעלטע ןיא .ןטעטילאמרָאפ עקינייא ןרָאװעג טריפעגכרוד טינ ןענַײז'ס
 ןעמונעגקירוצ רע טָאה ,ןלאפעגכרוד ןיא ווירּב-טיּב ןַײז זא ,ןרָאװעג רָאלק זיא ןדלעפנעסקא
 -וצסיוא ייז יידעק ,'טַײל עטעדליּבעג, יד ןופ סעמַָאקסאה ןּוא ןשינעגַײצ עטגיילעגַײּב יד
 .סענַאלדאטש רעקידרעטַײװ ןַײז ןיא ןצונ

 ןעועג קיטיינ זיא סָאװ ,ץלא ןעמוקאּב םיוּברעדעצ טָאה םורא טַײצ רעצרוק א ןיא
 עמריפ-ילרעקורד רעשישטַײד א טימ סעפטוש טכאמעג טָאה רע :גנוטַײצ יד ןּבעגסױרַא םוצ
 ,"ץילמה, רעמונ רעטשרע רעד ןענישרעד זיא רעּבאיטנעס ןט-29 םעד ןוא ,עשטינ

 םעד) םורא םישָאדאכ ייװצ ןיא דלעפנעסקא טגנאלרעד ,לאפכרוד םעד ףא טקוקעג טינ ;
 .(װ ,סעגאלַײּב עז) ךעסונ ןּבלעזמעד טימ ןּבירשעג ,ווירּביטיּב ןטייווצ ןַײז (רעּבאיטקַא ןט-4
 ןגעוו ןוא "סערשאק, ןַײז ןגעוו ײצילָאּפ רעד ןופ ןַײש א ךיוא וצ דלעפנעסקא טגייל ללּברעד
 עשידיי א סעדָא ןיא ןענעפע לָאז עמ זא ,םעד ןגעק טשינרָאג טָאה יײצילַאּפ עגיה יד, זא ,םעד
 רעסעדָא, ןופ סעמָאקסאה ןוא ןשינעגַײצ עּבלעזיד לָאמארעדיװ וצ ךִיוא טגייל רע ."ילרעקורד
 .רעטכירעגמוא ןא רָאג ןעװעג זיא ווירּב-טיּב ןטייוצ םעד ןופ עציוילעיוּפ רעד ."רעגריּב

 ,טעטימָאק-רוזנעצ רעסעדָא ןיא טעדנעװעג דלאּב ךיז טָאה קינלאשטאנָאדארג רעד |!
 -קע יד ףא טקוקעג טינ ,זיא סָאװראפ ,טגערפעגנָא ןָאט ןגנערטש א רעייז ןיא טָאה ןוא
 רעד .גנוטַײצ עשידיי א סעדָא ןיא ןּבעגוצסיורא ןרָאװעג טביולרעד ,ןצעזעג עקידנריטסיז
 *ץילמה, םעד סעדָא ןיא ןבעגסיורא ףא זא ,טעטימָאק-רוזנעצ םענופ רעפטנע רענעסָאלשטנא
 ןופ ןעמיוּברעדעצ טַײרפאּב טָאה ,"טַײקכיױה רעכעלרעזייק, ןַײז ןופ שינעּבױלרעד א ָאד זיאי
 .ןטַײקכעלמענעגנאמוא

 רע .ןעיניא ןַײז ןגעו ךיז ןעִימאֹּב וצ טרעהעגפוא טינ טַײז ןַײז ןופ טָאה דלעפנעסקא
 ןַײז טמוקאּב רע ןעװ ,שעדיוכ ןּבלעז םעד ןיא ךָאנ .גנונעפָאה יד טינ ץלא ךָאנ טרילראפ
 ,(וו ,סעגאלַײּב עז) ווירּב-טיּב ןטירד ןַײז רע טגנאלרעד ,(רעּבאיטקָא ןט-27 םעד) רעפטנע

 טַײקיטעט ןַײז ןופ רעטקאראכ רעכעלצונ רעד זא ,טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה דלעפנעסקא
 -געמ יד ןוא טכער יד ןּבעג םיא טעװ ,(טקנופדנאטש-גנוריגער םענופ עליפא -- ךעלצונ)
 עשיסור יד רעּבָא .קרעװ ענַײז ןּבעגסיורא ,ןצעזעג עגנערטש יד ףא טקוקעג טינ ,טַײקכעל
 ,טשיוטנא ךיג םיא טָאה טַײקכעלקריװ
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 -יקסאמ עקיטרָא 54 עקיטלָאמעד יד ןופ ןעמָאנ ןיא דלעפנעסקא טָאה םורא רָאי א ןיא
 -בעה ראפ רָאזנעצ א סעדָא ןיא ןעמיטשאּב טעטימָאק-רוזנעצ רעסעדַא םעד ןטעּבעג םיל
 ,"ץילמה,, ןופ רָאזנעצ םעד טקרעמעגנָא יז ןּבָאה ןטסָאּפ םעד ףא .רעכיּב עשידִיי ןוא עשיער
 עססָאנעגסנּבױלג ענַײמ ןשיװצ םוא ,ראּבצונ ריפ, ןטלאהעג סע טָאה סוקינעה .סוקינעה ראזאל
 םעד ףא ןעגנאגעגנַײא רע זיא רעּבירעד ןוא ,"ןעטַײרּפשרעפ וצ גנודליּב ענרעדָאמ סאד
 ,ג"טַײז סגנוריגעה רעד ןופ ךילטלעגטנענוא , עלעטש יד ןטערטראפ וצ גאלשרָאפ

 -ָאמ-ײרעקורד רעד ןופ ןימרעט-עדנע רעד -- רָאי עט-1862 סָאד ךיז טרעטנעענרעד'ס = -
 רעדיו טרעװ רע .ןאלּפ ןַײז ןריפוצכרוד גנונעּפָאה א רעדיװ טמוקאּב דלעפנעסקא .עִילָאּפָאנ
 .י ןט-1861 רעּבאקעד ןטי5 םעד ןֹוא ,ןטלאטשנא עקירעהעג יד ןיא רעכוזאּב רעטּפָא ןא
 -ורד א ןענעפע םיא ןּביױלרעד ןגעוו (וצ ,סעגאלַײּב עז) ווירּב-טיּב א רעדיװ רע טגנאלרעד
 עַײנ א רָאג ןטָארטראפ טלָאמעד סָאה קינלאשטאנָאדארג ןופ ןטסָאּפ םעד יו סיויעה .ילרעק
 -נאג יד ווירּב-טיּב ןַײז ןיא ןלייצרעדרעּביא רעדיוו קיטיינ ראפ דלעפנעסקא טניפעג ,ןָאזרעּפ
 -נזאב רעטנוא רע טכַײרטש ןקעװצ עשיטקאט ּבילוצ .ןשינרעטאמ ענַײז ןופ עטכישעג עַצ
 םידיסכ יד ןגעק טעדנעװעג ךעלכאזטּפיוה ןענַײז קרעװ ענַײז זא ,טעליוּב ןוא א סרעד

 .מ 23 ,1861 רוזנעצ רעכעלרעניא רעּביא טעטימָאק רעסעדָא ןיפ וויכרא (1



 סעדַא ןיא ַײרעקורד א ןדנירג וצ ווּורּפ סדלעפנעסקא--יָא װָא רָא ב .ש 8

 טלַאװ (ַײרעקורד א ןדנירג רע זומ וצרעד ןוא) ַײז ןּבעגסיױורא סָאד זא ןוא ,םיקידאצ ןוא
 .םזיטאנאפ ןגעק רעװעג עטסעּב סָאד ןעוועג

 טלמוטעצ סרעדנוזאּב אר ךיז םיליקסאמ עקיטרַא יד ןּבָאה רָאי ןט-1860 ףָאס םוצ
 לדיװָאד 'ר גנודאלנַײא רעלעיצעּפס א טיול ןעמוקעג ןיא סעדָא ןייק .טגערעגפוא ןוא
 סָאװ-רָאנ םעד ןיא ןּבירשעג טְקִיּורמּואּב קראטש טלָאמעד ןעמ טָאה םעד ןגעו ,יקסרעווט
 : ,(: "טעווסזאר , ןטעדנירגעג

 . -נגעלעגנָא עקינײא ןשרָאפסיוא ןעמונעג ךיז טָאה ָאװטסלאשטאנָאדארג רעסעדָא יד
 רעד .סעדָא ןיא ןַײז סיקסרעװט לדיװָאד 'ר טימ ןדנוּבראפ ןעוועג ןענַײז עכלעוו ,ןטַײה
 .(?רָאי ןט-1862 ןזיּב ,גנאל ץנאג ןגיוצראפ ךיז טָאה םעד ןגעװו שיוטסיוארווירּב

 ןגעװ ןעיניא םעד ןיא ןּבילקעגרעדנאנאפ טשרע ךיז טָאה סָאװ ,קינלאשטאנָאדארג רעד
 טָאה רע .עשָאקאּב פילעפנעסקא וצ ליפעגטיִמ טימ ןגיוצאּב ךיז טָאה ,יקסרעווט לדיװָאד 'ר
 סָאװ, ,קרעװ ענַײז ןקּורדוצּפָא טַײקכעלגעמ יד ןדלעפנעסקא ןּבעג קיטיינ זיא'ס זא ,ןענופעגנַײא
 -רעד ןוא קלָאּפ ןטסָארּפ םעד ראפ (יןָאגראשז,) ךארּפש רעטסָארּפ א ףא ןּבירשעגנָא ןענַײז
 טַײקכעלדעש יד יז ץוַײװרעד ןוא ןפי-גאּב עקיטפנינראפ סעקאטסָארּפ יד ןּבעגנַײרא טימ
 זיא סָאד ."רעכאמרעדנּוװ עשירעלדניווש ענַײז ןוא םזידיסאכ םעד ןופ טַײקכעלרעכעל ןוא
 טָאה רעּבאקעד ןט-23 םעד .ןשינרעטאמ סדלעפנעסקא עלא ךָאנ ןכָאצינ רעטשרע רעד ןעוועג
 ןשיסֹור-ַײנ םעד ,װָאנאגָארטס ףארג םוצ טעדנעװעג ךיז קינלאשטאנָאדארג רעסעדָא רעד
 ןַײז טול זא ,ןּבירשעג רע טָאה גנוהנעוו ןַײז ןיא .רָאטאנרעּבוג-לארענעג ןשיּבאראסעּב ןוא
 רעייז עליפא רָאנ ,ךעלצונ רָאנ טינ ַײרעקורד עשידִיי א סעדָא ןיא ןענעפע סָאד , זיא גנוניימ
 ןקידנטַײדאּב םעד ןופ גנולקיוטנא רעשילארָאמ רעד ןיא ןקריווּוצטימ לטימ סלא קיטיינ
 ."טעטש יד ןיא טניֹוװ סָאװ ,ןדִיי לייט

 ןַײז ,רעקיטכיר ,רעדָא רָאטאנרעּבוג רעד ןעמוקאּב טפראדעג ָאזלא טָאה טרָאװ סָאד
 -ראפ א ,שטיװָארּוה סּוקראמ רעטנאקאּב רעד טלָאמעד ןעװעג זיא סָאד ."יירוועי ינָאשטּוא,
 .שידל ןופ עניוס רענעסיּב

 ןשיסֹור-ַײנ ןרעּביא עזַײר -עִיזיוער א רענַײז ןופ רָאי ןט-1856 ןיא ךיז קידנרעקמוא
 ןרעייז ןעװעג טלָאװ'ס, +ןּבירשעג ןװָאנאגָארטס וצ טכיראּב א ןיא ועגא רע טָאה ,טנאק
 ןעמענָא ןוא ךארּפש רעשידִי רעד ףא קרעװ ןּבעגסיורא סָאד ןלעטשוצּפָא ךעלצונ
 -יימעגלא סלא שטַײד ןוא שיסור ןרִיי ןשיװצ ןריפוצנַײא יידעק ,ןעלטימ עטסמאזקריוו יד
 .(= "ןּבעל ןיא ןוא רוטארעטיל ןיא ןכארּפש עכעלכיורּבעג

 םוש ןָא ןוא ,װּורֿפ א טכאמעג רעדיוװ שטיװָארוה טָאה (1862 ןיא) רָאי 6 טימ רעטעּפש
 רע טָאה ךָאנרעד .(:"ןָאגראשז, ןיא רעכיּב ןקורד ןרעווראפ לָאז'מ ןלעױּפ וצ ,גלָאפרעד
 .ןכאמראפ םיא טלָאװעג ןוא "רשבמ לוק , ןטימ ןעלגנאר וצ ךיז טוװּורּפעג

 ןַײז טגלָאפעג *קיטילָאּפ רעשידִיי, ןופ ןגארפ יד ןיא טָאה ווָאנאגָארטס ףארג
 ףא רעפטנע סװָאנאגָארטס ןעוועג ךעלריטאנ ץנאג רעּבירעד זיא ."יירוועי ינָאשטּוא,
 טכארטאּב גנוריגער יד יוויוזא  :ךאפנייא רָאג ןּבירשעג טָאה רע ,ווירּב-טיּב סדלעפנעסקא
 ךיא ןיפעג ,ןעַײרעקורד עשידִיי ןענעפע ןופ רעדייס םעד ןגעװ עגארפ עניימעגלא יד טציא
 ווירּב-טיּב םעד ןעלדנאהאּב וצ ןרעװ טזײלעג טעװ עגארפ יד רעדייא רעִירפ םעווקאּבמוא
 ."דלעפנעסקא לעארזיא ןאמסלדנאה ןקיטרָא םעד ןופ

 4080086ד" ,1800 ךאנ ,22 סנדק. 207--211 :עז (
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 דלעפנעסקא רָאנ .ןרָאװעג טזיילעג עגארפ-ַײרעקורד יד זיא םורא םישָאדאכ רָאּפ א ןיא
 ייװצ ענַײז ןענַײשרעד רָאי 1852 ןּבלעזמעד ןיא .טצונעגסיוא טינ ,טנאקאּב יװ ,סָאד טָאה
 טָאה רע סָאװ ,קרעװ עקיצנייא יד ןעועג ןענַײז סָאד) גיצּפייל ןיא ,דנאלסיוא ןיא ךעלכיּב
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 קינטעװָאס-טאטס ןכעלקריוו םעד ,סעדָא ןיא קינלאשטאנָאדארג רעה םעד ץנעלעסקע ןַײז וצ

 רעכאמטסעמ שטיװָארָאדַאיפ לעװאּפ ןָאראּב :

 ,רלעפנעסקא ליארזיא רעכיוס רעסעדָא םעד ןופ

 רעד ףא קריצאּב 1 ,סעדָא טָאטש ןיא טניוװ סָאװ

 זיוה סדראליס ,סאג רעשינעילאטיא

 אזא זיא ,קירוצ רָאי 80 א טימ רע זיא ןעמוקעגפוא סָאװ ,ןדַיי יד ןשיװצ טיירּפשראפ סָאװ ,םוידיסאכ רעד
 רעד ַײס ,גנוריגער רעד ןופ ןעלטימסָאמ יד ַײס קיטכעמוא ,סיורא ךיז טזַײװ'ס יװ ,ןענַײז םיא ןגעק סָאװ ,ערָאצ

 .עפוג ןדַיי יד ןשיװצ לייט ןרעסעּב םענופ דנאטשרעדיוו/
 ,טרָאװ ןקידעּבעל ןטימ רָאנ ןַײז רעװיױג ןעמ ןעק ןשינעריפראפ עכעלנע ערעדנא ןוא יד טָא זא ,טאה ךיא

 ןּבעגעגּפָא ףורעד ךיא ּבָאה עקאט רעּבירעד .קלָאפ םענופ ןשטנעמ טאלק ןטעשָאּפ םעד ךעלדנעטשראפ זיא סָאװ-

 ןעגנולײצרעד ,ןענאמָאר ןופ עמרָאפ רערעלוּפָאּפ א ןיא עּבאגפוא יד טלעטשעג ךיז ּבָאה ןוא ןּבעל רָאי עכעלטע



 סעדָאי ןיא ַײרעקורד א ןדנירג וצ ווּורּפ סדלעפנעסקא--יָאװָארָאּב .ש 102
 ריי

. - 

 / ןופ ןפירגאּב עטנוזעג ןיומאה ןראפ ןעגנערּבוצנַײרא ,ןדִיי ןכױרּבעג סע סָאװ ,ןָאגראשז טסָאוּפ ףא סעמארד רעדָא
 םזיריס א כ םעד ןופ טַײקכעלרעכעל ןוא טַײקכעלדעש יד ײז ןוַײװאּב ךיוא ןוא סעיידיא עשינאמוה טכע ,ןּבעל

 .םיקידא צ ײז אֹּב ןסייה סָאװ ,םיספָאמעלאּב עשירענגיל יד ןופ ןוא
 יד ץנעלעסקע רעַײא ראפ ןלעטשוצוצ דעװָאק םעד ךיא ּבָאה ,ןטעּבוא ענַײמ ןופ טרעװ םעד ןוַײװ וצ ףא

 טרערעגוצ לָאמנייא טינ ךימ ןּבָאה סָאװ ,טָאטש ןיא זדנוא אּב עמוא רעזדנוא ןופ עטעדליּבעג עקינייא ןופ ןשינעגַײצ
 .קרעוװ ענַײמ ןזָאלוצסיורא

 -סור עקיצנײא יד ןּופ םיטאּבעלאּב יד סָאװ ,סָאר סיוכרוד טרעטש קרעװ ענַײמ ןקורד םוצ רעּבָא זיא רעדייל
 ּפָא ךיז ןגָאז יז ןוא ןדִיי עקיּביױלג-שיקנערפטלא ןענַײז רימָאטישז ןיא ןוא ענליוו ןיא ןַײעקורד עשירִיי עשידנעל
 ךןעגנאגעגנַײא ָאי ןיוש ןטלָאװ ייז עליפא ןעוו ןוא ,ךעלרעש ײז ןענַײז סעגָאסאה ערעייז טול סָאװ ,קרעװ ןקורד וצ
 .עטעשטעילאקעצ סיורא טינ ןלעװ קרעװ יד זא ,ןַײז װערָא טינ רענייק רעּבָא ןעק ,?ש5עװ ענַײמ ןקורד וצ

 -עטרעטנוא רעד טימ ץנעלעסקע רעַײא וצ ךיז ןדנעװ וצ טומ םעד רימ ןּביג ןדנאטשמוא עטכארּבעג עלא יד

 רימ לָאז עמ זא ,ףדאדאּב עמ ןיהּוװ ןּבעגרעּביא ןוא ןעיניא ןקיזָאדמעד טַײקמאזקרעמפוא ןעקנעש וצ עטיּב רעטסקינ
 ןקורד ,קידנריגירָאק ןיילא .ןענעק לָאז ךיא יירעק ,סעיסיוא עשידִיי טימ ַײרעקורד א סעדָא ןיא ןלעטש ןּבױלרעד
 ' .קרעװ עכעלצונ ערעדנא ךיוא ןוא ןטפירש עטנאמרעדנּביױא ענעגייא ענַײמ

 .רלעפנעסקא לִיַא רזיא רעכיוס רעסעדָא רעד

 .רָאי 1860 טסוגװא ,סערדָא
 .קירוצ ךיא ּבָאה רָאי 1869 טסוגװא ןט-10 םענופ רעגריּב רעסעדָא יד ןופ ןשינעגַײצ ָאד עטנָאמרעד יד

 .ןעמוקאּב
 .רלעפנעסקא
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 .וװ .א ןוא ץנעלעסקע ןַײז וצ
 ;  !סויֹואטָאנ ןכעלטנפע םעד ,רעכיוס רעסערָא םעד ןופ .

 -ָאק רעסעדָא םאּב טאקָאװדא סםענערָאװשעג

 .ןדלעפנעסקא ןוז סווָאקאי ליארזיא טכירעג-ץרעמ

 שעריוּכ טסוגווא ןיא ץנעלעסקע רעַײצ וצ ווירּב-טיּב םעד ןיא טגָאזעגסיווא ּבָאה ךיא סָאװ ,ןוויטָאמ יד רעּביא

 טינ ןענָאק ןוא שעדיײק:ןשָאל ןפא טוָאװ-שטַײט ןייק טינ ןסייו סָאװ ,ןרָיי םעליוא ןטסָארּפ םעד ראפ זיא ,רָאיִַײה

 ,ןעגנולייצרעד ןוא ןענאמָאר ,סעמארד ,ןטּפירקסונאמ ענַײמ ןקורד ךיא ףראד ,שיסור ףא לכיּב שילארָאמ א ןענעיל

 .טכיורּבעג רע סָאװ ,ןשָאל ןטסָארּפ םעד ףא ,ןדִיי סאלק ןטסָארּפ םעד טָא ראפ עקאט טסאפראפ ּבָאה ךיא סָאװ

 -רעטנוא ךיא טעּב רעּבירעד ,סעיסיוא עשירִיי טימ ַײרעקורד ןייק ָאטינ גָאט ןקיטנַײה אֹּב זיא רעּבָא סעדָא ןיא

 סעיסיוא עשירִיי טימ ַײועקורד א סערָא ןיא ןענעפע רימ ןּבױלרעד ןוא ןקיליוװאּב וצ ץנעלעסקע רעַײא טסקינעט

 רעד אֵּב רָאזנעצ םענופ עכָאגשאה רעד רעטנוא קלָאפ עטעשָאּפ ,סָאד ןרליּב וצ ןצונ סָאװ ,ךעלכיּב עשירִיי ןקורד וצ

 רעסעדָא רעד ןיא רערעל רעד זיא סָאד ,םיוּבועדעצ רעה רער סיורא טזָאל סע סָאװ ,"ץילמה , גנוטַײצ רעשירִיי

 .טעטימָאק-רוזנעצ רעסערָא םעד ןיא טניד' סָאװ ,סוקְוָנעה רעזײל רעה ,לוש רעשירִיי רעגָאיזאק

 ןגעװ ,ײצילָאּפ רעֶּפעדָא רעד ןופ שינעגַײצ א ןגיילוצוצ דעװָאק םעד ךיא ּבָאה םענַײמ ווירּב- טיּב ןקיזָארמעד וצ

 עשירַיי טימ ַײרעקורד א סערָא ןיא ןענעפע ןגעק טינרָאג טָאה ײצילָאּפ יד זא ,םעד ןגעװ ןוא רעטקאראכ ןַײמ

 טפירשרעטנוא עקיטנאהנגייא ןַײמ ןוא טַײל עמענרָאפ רעסערָא יד ןופ ןּבלעזמעד ןגעװ גנורעכיזראפ א ךיוא ,סעיסיוא

 .ןעגנונעדרָאראפ ןוא ןצעזעג עלא ,ןענעפע לעװ ךיא סָאװ 2 4 רעד ןיא ןליפסיוא ןגעוו

 טאקָאװדא רענערָאװשעג ,רעכיוס רעסעדָא רעד

 .רלעסנע סקא לֵיארזיא טכירעג-ץועמָאק רעסעדָא םאּב

 .רָאי 1860 רעּבאיטקָא ןט-4 ,סעדָא

 .רלעפנעסקא .קירוצ ןגָארקעג .י 1860 רעּבאיטנעס ןט-30 םענופ םירכָאס רעסעדָא יד ןופ שינעגַײצ יד
 װעלװָאקאי לָיארזיא רעכיוס רעסערָא רעד ,רעטעמסאכעגרעטנוא רעד ,ךיא .רעּבאיטנעס ןיא גָאט 30 .י 0

 רעטנוא ,סערדָא טָאטש רעד ןיא ןענעפע לעװ ךיא סָאװ ,ַײרעקורד רעטאווירּפ רעד ןיא זא ,ךיז ּבַײרשעצ רלעפנעסקא

 ךופ סעשיפא ,ןסנָאנא ןייק עליפא רָאנ ,ןעגנוטַײצ ןוא ןלאנרושז ,רעכיּב ןייק רָאנ טינ ןרעװ טקורדעג טינ טעװ ,עמריפ ןַײמ

 ןפא ןַײז רעוויוא עטסדנימ סָאד ראפ .טכאמ רעקיטרָא רעד ןופ שינעּבױלרעד רעקירעַירפ א ןָא ןענָאזרעּפ עטאווירּפ

 .רעטנוא ךיז ךיא ּבַײרש ףוועד ןוא ץעזעג ןטיול סעַײרכא ןגָארט וצ טיירג ךיא ןיּב ץעזעג

 עירליג רעטירד רעד ןופ רעכיוכ רעסעדָא רעד

 .רלעפנִעסק א װעלװָאקאי לָיארזיא

 (1185 גנ .י 180 רעּבאיטנעס ןט-24 םעגופ ײצילָאּפ רעסערָא רעד ןֹופ שינעגַײצ יד)

 גנושרָאפסױא ןוא טעּפשימ םוש ןייק ךיז ףא רע טָאה ,סעדָא ןיא זיא רלעפנעסקא .יא סָאװ ,טַײצ עצנאג יד

 זא ,םעד ןגעק טשינרָאג טָאה ײצילָאּפ עגיה יד .טקרעמאּב ןעוװעג טינ ןכאז עקיטכעדראפ םוש ןייק ןיא ,טאהעג טינ

 .טרעקורד עשידִיי א סעוָא ןיא ןענעפע לָאז עמ

: 
- 



 103 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאַילּביּב

 {וז

 .װ .א .א ץנעלעסקע ןַײז ֹוצ

 עשָאקאּב ןַײמ ןליפרעד טינ ןעק עמ זא ,ןדלָאמעג רימ ןעמ טָאה ץנעלעסקע רעַײא ןֹופ עיראילעצנאק רעד ןיא

 ןזיּב ויא טקאוטנָאק א טול סָאװ ,םעד סעמכאמ ,סעיסיוא עשידִיי טימ ַײרעקורד א סעדָא ןיא ןענעפע ןגעװ

 .עַײרעקורד רערימָאטישז ןוא רענליװ רָאנ רעכיּב עשירִיי ןקורד וצ ףא טכער עכעלסילשסיוא ןּבָאה יי 2

 ןענַײז ,ץנעלעסקע רעַײא טגנאלרעד ּבָאה ךיא סָאװ ,ווירּב-טיּב ןַײמ ןיא :ןרעלקרעד וצ קיטיינ ראפ ןיפעג ךיא

 ַײרעקורד א סעדָא ןיא ןענעפע וצ ףא שינעּבױלרעד א טכוזעג ךיא ּבָאה יז ּבילוצ סָאװ ,םינָאיניא ייווצ ןאראפ

 -רעד ,סעִידעמָאק ,סעמארד :קרעװ ענַײמ שידִיי טסָארּפ ףא ןקורד ליוװ ךיא ,ס נט ש רע .סעיסיוא עשירַיי טימ

 םענופ םיא ןריפסיורא ,םעליוא ןשידִיי ןטעשָאּפ ןפא ןקריוו וצ שילארָאמ ןסיוא ןענַײז סָאװ ,ןענאמָאר ןוא ןעגנולייצ

 וצ טכער יד ןצונסיוא לעװװ ךיא ,סב טײװ צ .םזיטאנאפ ןשלאפ ןפא טיוּבעג זיא סָאװ ,םזיריסאכ ןשירעריפראפ

 ךַײלגאּב ,םירָאפס עזעיגילער ערעדנא ןוא רעכיּב-טעּבעג עשידִיי ןקורד וצ יײדכיּב סעדָא ןיא ַײרעקורד א ןענעפע

 םינימ עקיזָאדיד ןדִיי ןפיוקראפ ןופ עסָאנכאה ענייש א ןּבָאה סָאװ ,ןעַײרעקורד רענליוו ןוא רערימָאטישז יד טימ

 ,םירָאּפס

 ןיא ןענעפע וצ סעלדאטשיה יד קעװא ןיוש ךיא זָאל עּביס רענעזיװעגנָאנּבױא רעד רעּביא זיא רעּבָא רעטציא

 ,עלַײװרעד זא ,טימרעד ןענעגֹונאּב ךיז זומ ךיא .רעכיּב עשידִיי עניימעגלא טרָאד ןקורד וצ ףא ַײרעקורד א סערָא

 (רעקורד רערימָאטישז ןוא רענליוו יד טימ ןימרעט-טקארטנָאק רעד ןקידנע ךיז טעװ סע זיּב .ה .ד) .י 1862 ןזיּב

 עשידִיי עניימעגלא ןופ לָאצ רעד ןיא ןַײרא טינ לאלק ןעיײג סָאװ ,קרעװ ענעּבירשאּבנּבױא ענַײמ ןקורד .ךיא לָאז

 א סעדָא ןיא ןלעטשוצנַײא רימ ןּבױלרעד ץנעלעסקע רעַײא טסקינעטרעטנורעלא ךיא טעּב רעּבירעד ןוא .ועכיב

 ,קרעװ ענעגייא ענַײמ רָאנ ןקורד וצ טּבױלרעד רימ זיא רָאי 1862 זיּב זַא ,גנוצענערגאּב רעד טימ ,ַײרעקורד עשידַיי

 טאקָאװדא רענערָאװשעג ,סוָיראטַאנ ,רעכיוס רעסעדָא רעד

 .ה
 עפנעסקא לֵיארזיא ,1860 רעּבאיטקָא ן2-21 ,סערָא

1 
 רעלאוואק רָאיאמ-לארענעג םעד ,סעדָא ןיא קינלאשטאנָאדארג רעה םעד ץנעלעסקע ןַײז ןצ

 .שטיוָאנָאטנא שטיװָארדנאסקעלא ןָאטאלּפ

 טאקָאװדא םענערָאװשעג ןֹוא רעכיוס רעסעדָא םעד ןופ
 .ןדלעפנעסקא ליארזיא

 עטיּב

 -טסעמ ןָאראּב םעד ץנעלעסקע ןַײז ,יעײגרָאּפ רעַײא עטיּב א ןּבעגעגנָא ךיא ּבָאה רָאי 1860 ןקירָאּפ ןיא
 -ץעזעג ןטיױל לַײװ -- ,סעיסיוא עשידִיי טימ ַײרעקורד א סעדָא ןיא ןענעפע וצ רימ ןּביױלרעד ןטעּבעג ןוא רעּכאמ
 א טגיילעגוצ טסלָאמאד ךיא ּבָאה ווירּב-טיּב ןַײמ וצ .סעקינלאשטאנָאדארג ןרעה יד ןּבױלרעד סָאד ןענעק סקעדָאק
 ןיִּב ךיא זא ,טרעכיזראפ סָאװ ,ןדַיי רעסעדָא סאלק ןטעדליּבעג רעמ סענופ ןענָאזועּפ ענעדיישראפ ןופ שינעגַײצ

 ןקורדּפָא ןענעק וצ יידעק ,םעד ּבילוצ רָאנ לדאטשימ ךיז ןיִּב ךיא זא ןוא ַײרעקורד ענעגייא ןא ןּכָאה וצ טרעװ

 -ראפ ןענַײז ןוא דנאלסור ןיא ןעניווװ סָאװ ,ןדַיי .צָארּפ 90 ראפ .ה .ד ,ןיומא ה ןשידִיי ןראפ ןטּפירקסונאמ ענַײמ
 -על אב רעדָא םיקיד א צ ענעפוועגיוזא יד ,רעריפ ענַײז ןוַא םזידיס א ככ םעד ןיא טּביױלגראפ ןוא ,טשיראנ
 .םיספָאמ|!

 ףא טעטָאּפ ןּבירשעג ןענַײז סָאװ ,ןטּפירקסונאמ עטנאמרעד יד זא ,טגָאזעג טרעװ שינעגַײצ רעקיזָאדרעד .ןיא
 ײז זא ,טנעצָארּפ 90 יד טָא ןגױא יד ןענעפע ןעק סָאװ ,עקיצנײא סָאד זיא סָאד ,ןכױרּבעג ןדִיי סָאװ ,ןָאגראשז

 םערצוכא .םיסּפָאמעלאּב ןוא םיקיד אצ עשלאפ יד ןעלצרָאװסױא ןוא םידיסאכ סעטקעס יד ןטכאראפ ןקָאז
 -טָאטש רעסעדָא רעד ןופ שינעגַײצ (ןעיניא םוצ ןעװעג קיטיינ זיא סָאװ) עטרעדָאפעג יד טלעטשעגוצ ךיא ּבָאה
 ,רימ ןגעוו ײצילָאּפ

 ענעטעּבעג יד ןּבעגסיױרא טלָאװעג רימ ןיוש טָאה ,רעכאמטסעמ ןָאראּב רעה רעד ,קינלאשטאנָאדארג רעד
 ,אנואק טימ טקארטנָאק א ןּבָאה רעקורד רענליוװ ןּוא רערימָאטישז יד זא ,טסּױװרעד ךיז טָאה עמ רֶאנ ,שינעּבױלרעד
 ,י 1862 ראוונאי ןטשרע ןזיּב זא ,סע טסײה .רעכיּב עשירִיי ןקורד וצ טכער סָאד ןיילא יז רָאנ ןּבָאה 1862 זיּב זא

 -אילעצנאק רעד ןיא .סעיסיוא עשידִיי טימ ַײרעקורד א סעדָא ןיא ןענעפע וצ ןּבױלרעד רימ טנָאקעג טינ ןעמ טָאה

 -נּורעלא ךיא גאוו ךאמס םעד ףא--.ןריּפאּפ עטנכערעגסיונּבױא עלא סיוועג ךיז ןעניפעג ץנעלעסקע רעַײא ןופ עיר
 ,ןריי .צָארּפ 90 ראפ ךאז עכעלצונ ןיימעגלא ןא ּפָא טגנעה ןענירעד ןופ סָאװ ,סעד ּבילוצ -- ןטעּב וצ טסקינעטרעט
 1862 רָאי םענופ שינעּבױלרעד א רימ ןּבעג--,סערָא ןופ ןרַיי יד ראפ ךָאנ טארפיּב ןוא דנאלסור ןיא ןענױװ סָאו.

 .סעיסיוא עשירִיי טימ ַײרעקורד א ןענעפע
 .דלעפנע סקא לַיארזיא רעכיוס רעסעדָא רעד

 .רָאי 1861 רעּבאקעד ןט-5 ,סעדָא



 ץינשזריק .א

 דנאּבראפנטאר ןיא עסערּפ עשידִיי רָאי 1

 (דּויטע רעשיטסיטאטס)

 -סיורא ןענַײז ,דּויטע ןקיזָאד ןראפ ןצונאּב רימ סָאװ ,ןלאירעטאמ עשיטסיטאטס יד
 דנאּבראפנטאר םעניא עסערּפ רעשידִיי רעד ןופ עמישער רעשיגָאלָאנָארכ רעד ןופ ןעמונעג
 רעד ןופ עּבאגסיוא רעד ןיא ןענישרעד גנאל טינ ןיא סָאװ ,1927--1917 ןרָאי יד ראפ
 .(= קעטָאָילּביּב-עכולעמ רעשידנעלסורסַײװ

 ,ןזַײרג ןוא ןזיױלּב עקינײא ןאראפ סיװעג ןענַײז עמישער רעקיזָאדרעד ןיא לפיוו ףא
 ריא ףא ןענַײז סָאװ ,ןלאירעטאמ-רעפיצ יד ןיא ךיוא ןּבילּבראפ ,ךעלריטאנ ,ייז ןענַײז
 ,זיא ןטפירשטַײצ ענעּבירשאּב-טזַײרגראפ ןוא ענעזָאלעגכרוד לָאצ יד רעּבָא סיויעה .טיוּבעג
 -אּב עּפאנק א ןילאנא ןשיטסיטאטס ןראפ סָאד טָאה ,עניילק א ךערעיפעל ,טכוד ןדנוא יו
 -סיוא עלא ןכאמ טסיירד ןוא ןרעפיצ עקיזָאדיד טימ ןרירעּפָא קִיּור ץנאג ןָאק עמ .גנוטַײד
 ,(5 סיורא ייז ןופ ןעגנירד סָאװ ,ןריפ

1 

 .ראפ טכאמעגכרוד טָאה ץעניעסערּפ עשידִיי יד סָאװ ,געוו-גנולקיווטנא םעניימעגלא םעד
 ענעדיישראפ ןיא גנוגעואּב ריא ןופ ןּפאטע ערעקיטכיו יד ןוא ,ןרָאײעיצװײלָאװער 11 יד
 .עלעּבאט עטשרע יד טעליוּב ץנאג טקעלּפטנא עפוקט רעד טָא ןופ ןדָא;רעּפ

 ץענרעסערּפ רעשידִיי רעד ןופ גנוגעװאּב ענײמעגלא יד .ו עלעּבאט
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 עשירַיי יד ןרידוטש וצ טפאשלעזעג. רעד ןופ עיצקעס רעשיפארגָאילּביּב רעד ןיא טנעײלעג גארטרָאפ (1

 .1928 לירּפא 21 םעד (עװקסָאמ) *עטכישעג ןוא ךארּפש

 .1928 ,קסנימ .(1917--1927) דנאּבראפנטאר ןיא עסערּפ עשירִיי יד .ץינשזריק .א (?

 ,העגא ,רימ ןּבָאה ,(סערָא) יָאװָארָאּב .ש ןוא (קסנימ) ןיטשניּבור .נ .כ"כ יד ןופ ןעגנוזַײװנָא יד קנאדא (3

 רעטנָאמרערנּבי א רעד ןיא ןלעפ סָאװ ,סעּבאגסיוא 8 עַײנ ןלעּבאט יד ןיא ןריפוצנַײרא טַײקכעלגעמ יד ןעמוקאּב
 .קנאד ןטספיט רעזדנוא סיוא רימ ןקירד םירייוואכ ענעפורעגגָא יד ;עמישער



 105 : ךוּבלמאז רעשיגָאלָאַילּביּב

 ערעקיטכיװ עלא יונעג ץנאג טנכייצאּב עלעּבאט רעד טָא ןופ ערוש עטשרעטנוא יד
 ץענ-עסערּפ רעשידִיי רעד ןופ דנאטשאּבילָאצ ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענַײז סָאװ ,ןעגנורעדנע
 : .ןרָאי ענעּבעגעג יד ןיא

 עשידִיי ןיק דנאלסור ןיא ,טסּוװאּב יװ ,זיא על;צװײלָאװער רעד ןופ ּבײהנָא םוצ

 -אצ יד טָאה רָאי-עמָאכלימ ןטשרע ןופ ךעשעמ ןיא .ןעוועג טינ שיטקאפ עסערּפ
 רעמ .עַײנ ןייק טּבױלרעד טינ ןוא ןטפירשטַײצ עשידִיי עלא טלעטשעגּפָא גנוריגער עשיר
 .שידָיי ןיא עּבאגסיוא עשידָאירעּפ ןייא ןייק ןעװעג טינ דנאלסור ץנאג ןיא זיא רָאי א יװ
 ןיא ןענישרעד רעַירפ) רעסעֶדָא םענופ רעּבעגסיורא םעד ךיז טָאה 1916 רעמוז טשרע
 -אֹּב ףא שינעּבױלרעד א ןעמוקאּב וצ ןּבעגעגנַײא (גרעּבכָאה .ש) "ןעּבעל רעזנוא, (עשראוו
 ןענישרעד זיא סָאװ ,גנוטַײצ עשידיי עקיצניא יד ןעװעג זיא סָאד .גנוטַײצ ןַײז ןעַײנ
 .ע;צוילָאװער רעד ןופ ךורּבסױא םאּב דנאלסור ןיא

 טָאה יז רָאנ ,ןעגנורעטש עכעלרעסיוא עלא טקיטַײזאּב רָאנ טינ טָאה עִיצילָאװער יד
 ןוא רעטיירּב א ןופ גנוײטשטנא רעד ראפ לומיטס ןכעלרעניא ןקראטש א ןפאשעג ךיוא
 ןטפערק עכעלטפאשלעזעג יד ןופ עִיצאיצנערעפיד עפיט יד .שידִיי ןיא עסערּפ רעטגַײװצראפ
 ןעגנוריּפורג ןוא ןעייטראּפ יד ןשיװצ ףמאק רעטפראשראפ רעד ,עוויווס רעשידִיי רעד ןיא
 ,סעֶינאּפמאק עשיטילַאּפ ערעדנא ןוא ןלאוו ענעדיישראפ יד ,ןסאמ יד ףא גנוקריו רעד ראפ
 ץלא סָאד --,עיצילָאװער רעד ןופ רָאי עטשרע סָאד ךַײר יוזא ןעוועג זיא סע עכלעוו טימ
 -ָאירעּפ עַײנ 48 ןּבעל םוצ ןפורעגסיורא רַאי 1917 םישַאדאכ 10 זיולּב ןופ ךעשעמ ןיא טָאה
 .שידִיי ןיא סעּבאגסיוא עקילַאמנייא ןוא עשיד

 סאכירא ןייק טאהעג טינ רעּבָא טָאה ןטפירשטַײצ עקיזָאדיד ןופ טַײהרעמ עטסערג יד
 -נעמאזוצ ןיא ,סעּבאגסיוא עקילַאמניײא יו ,סיורא עליכטאכעל זיא ייז ןופ לייט א .םִימָאי
 עטשרע יד ךָאנ טלעטשענּפָא ךיז ןּבָאה ערעדנא ;סעַינאּפמאקדגָאט ענעדיישראפ טימ גנאה
 טּבעלרעד ןּבָאה ,1917 ןיא ןענישרעד ןענַײז סָאװ ,סעּבאגסיוא 49 יד ןופ .ןרעמונ עכעלטע
 ,טנעצַארּפ 20 םיוק .ה .ד ,15 זיולּב רָאי 1918 סָאד

 -ומָאק רעטריזינאגרָא ןא ןופ ּבײהנָא רעד ,עִיצײלָאװער-רעּבאיטקָא רעד ןופ ןכָאצינ רעד
 עשישטַײד-שילױּפ יד ןוא ,טַײז ןייא ןופ ,עוויוס רעשידִיי רעד ןיא טעּברא רעשיטסינ
 ,ןרָאטקאפ-טּפיה יד ןעװעג ןענַײז ,רעטייווצ רעד ןופ ,ענישטשנאמטעה רעד טימ עַ;צאּפוקָא
 יװ .רָאי 1918 ןיא עסערּפ רעשידִיי רעד ןופ ּפמעט-גנולקיוװטנא םעד טמיטשאּב ןּבָאה סָאװ
 48 עַײנ ןענַײשרעד ןּבױהעגנָא רָאי םעד טָא ןיא ןּבָאה ,עלעּבאט רעד ןופ ןעעז וצ זיא סע
 -רעד רָאי ןופ ךעשעמ ןיא ןענַײז 1917 ןופ ענעּבילּבראפ יד טימ ןעמאזוצ ןוא סעּבאגסיוא
 סקּוװּוצ רעקיזָאדרעד .רָאֵי ןקירָאפ ןיא יװ ,רעמ 14 טימ .ה .ד ,ןטפירשטַײצ 62 ןעניש
 -טנא זיא עכלעו ,שידִיי ןיא עסערּפ רע שיטסינומָאק רעד ?/ג ףא טרעהעג |

 עשיטסינומָאק 9 ןענַײשרעד ןּבױהעגנָא ןּבָאה רַאי ףָאס זיּב טראמ ןופ .רָאי 1918 ןיא ןענאטש
 ,שידִיי ןיא עסערּפמָאק רעד ןופ ןרענָאַיּפ יד -- ןטפירשטַײצ

 13 רָאנ ןּבָאה ,רַאי םענעּבעגעג ןיא ןענישרעד ןענַײז סָאװ ,סעּבאגסיוא 63 יד ןופ
 -עמ ןיא ךָאנ ןּברָאטשעגּפָא ןענַײז 50 עקירעּביא יד .1919 זיּב ןגיוצרעד (.צָארּפ 20 עּפאנק)
 זײװליײט ,רָאי ןקירָאפ ןיא סָאװ ,סעּביס עקיּבלעװיד רעּביא זַײװלײט .רָאי 1918 ןופ ךעש
 רעד ןופ גנוכעלקריווראפ רעד טימ גנאהנעמאזוצ ןיא (עסערּפ רעזאושזרוּב רעד עייגענעּב)
 -ַאװער רעד עייגענעּב) זַײװלײט ןוא ,עוויווס רעשידִיי רעד ןיא רוטאטקיד רעשיראטעלָארּפ
 .ענישטשנאמטעה רעד ןוא עַיצאּפוקָא רעשישטַײד-שילױּפ רעד רעּביא (עסערּפ רערענָא;צויל

 1921 ּבײהנָא ןוא 1920 ,1919 --"םזינומָאק-סגירק ,, ןוא גירק-רעגריּב םענופ ןרָאי יד ןיא
 ןוא גנולקיװטנא רעד ראפ ןעגנוגנידאּב עקיטראנגייא רָאג זיִּב ןענאטשטנא ןענַײז -- רָאי
 ,טַײז ןייא ןופ .ןסָאלשעגסױא טינ ,ךעלריטאנ ,עשידִיי יד ,עסערּפ רעד ןופ ץנעטסיזקע
 ריּפאּפ ןיא לגנאמ) ןעגנוגנידאּב-גאלראפ עשינכעט יד ןרָאװעג טקירעװשראפ קראטש ןענַײז
 "וצ ןיא ןוא ,ןטיײקכעלגעמ-גנוטיירּפשראפ יד טרענעלקראפ ךיז ןּבָאה סע ,(ןעלטימ-קורד ןוא
 ןופ סעִיצאּוקאװע עטּפָא ןוא ןטנָארפ יד ףא ןעגנורעדנע עשיגעטארטס יד טימ גנאהנעמַאז
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 רעד ןופ .ןקיטסעפאּב טנָאקעג טינ ךיז , ,ךעלריטאנ ,עסערפ יד טָאה ,טעטש-טנָארפַײּב יד
 גנוטַײדאּב יד ןסקָאװעגסױא רעייהעגמוא ןרָאי יד טָא ןיא דָארג זיא ,רעּבָא ,טַײז רעטייוװצ
 טאר רעד ראפ ףמאק םעניא ןעלטימ עטספראש יד ןופ ענייא סלא ,עסערּפ רעד ןָופ
 טימ ןעמאזוצ ,סָאד .ןסאמ-רעטעּברא עשידִיי יד ןופ גנוריזינומָאק רעד ראפ ןוא קילּבוּפער
 -סגירק, םענופ ןרָאי יד ןיא טעּברא-גאלראפ ראפ ןעגנוגנידאּב עשימָאנָאקע עקיטראנגייא יד
 ןּבָאה ,עזאּב רעלע;צנאניפ ןייק ןיא טקיטיינעג טינ ןטולכא? ךיז טָאה גנוטַײצ א ןעװ ,"םזינומָאק
 ןַײוװליײט ןוא ,עסערפמָאקדִיי רעד ןופ גנוגַײװצראפ עטיירּב ןוא סקּוװ ןקישאר א טרילומיטס
 -יצָאס עכעלרעגריּבניילק יד ןופ ןלײט עקניל ענעטלָאּפשעגּפָא יד ןופ עסערפ רעד ןופ ךיוא
 י .("ןָא;צעלאיוּפ , .פ .ק .י ,"דנוּבמָאק,) ןעייטראּפ עשיטסילא

 טימ ןרָאװעג טרעכַײראּב ץענ-עסערּפ עשידִיי יד זיא גירק-רעגריּב םענופ ןרָאי יד ראפ
 -ראטיור :טסּוװעג טינ לָאמנייק לָאמטסנעד ויּב טָאה יז עכלעװ ןופ ,ןטפירשטַײצ ייר א
 ּו .לג .ד .א עזעיגילעריטנא ,עשיגוימָאק ,ןענאגרָא-גנוריגער עלעִיציּפָא ,עשִייימ

 יד טָא ןיא ץעניעסערּפ רעד ןופ עגאל יד ךיז טָאה טַײקיטפאהדנאטש ןופ טארפ ןיא
 יד ךיז טָאה עפוקט רעקיזָאדרעד ןיא ךיוא .ןרעסעּבראפ טנָאקעג טינ ,ךעלריטאנ ,ןרָאי
 ,רָאי ןקיּבלעז ןיא טלעטשענּפָא ךעלטנייוועג (.צָארּפ 15--10) ןטפירשטַײצ טַײהרעמ עטסערג
 ןֹוא רָאלק ,ךימ ןענימ ,ןענַײז םעד ןופ סעּביס יד .ןענַײשרעד ןּבױהעגנָא ןּבָאה יז ןעוו
 .ךעלדנעטשראפ

 סע .גנורעדנע עפיט א ןעמוקעגרָאפ עסערפ רעזדנוא ןופ עגאל רעד ןיא ןיא רָאי 1921 ןיא
 ןַײז טימ "דנוּב, רעד טרידיװקיל ךיז טָאה סע ;גירק-רעגריּב רעד טקידנעֶעג ךיז טָאה
 קיטילָאּפ עשימָאנָאקע עַײנ יד ןרָאװעג טריפעגנַײא זיא סע ;עסערּפ רעטגַײװצראפ ץנאג
 רעזדנוא ןופ ןעגנוגנידאּב עכעלטפאשטריו יד טרעדנעעג לאקידאר טָאה עכלעוו ,(יּפענ;,)
 .םָאכיוסעּב ,ךיז טייטשראפ ,עשידִיי .יד ,טעּברא רעשירעגעלראפ רעצנאג

 ןרעװ לָאז עסערּפ יד זא ,טרעדָאפעג ןדיישטנא ןּבָאה ןעגנוגנידאּב עשימָאנָאקע עַײנ יד
 דלאּב ,סעמע .טלאהסיוא םענעגיא ןפא ןייגרעפירא ןוא קידנעטשּבלעז ךעלטפאשטריוו
 -געמ טינ ןעװעג עסערּפ רעד עייגענעּב זיא סָאמ רעלופ א ןיא קיטילָאּפ עַײנ יד ןריפכרוד
 יד ןיא ןּבָאה סָאװ ,רענעײל יד ַײס ןטיירגוצ עגָארדאהעּב טזומעג וצרעד טָאה עמ .ךעל
 סָאװ ,ןגאלראפ-עסערּפ יד ַײס ,טסימוא ןצנאגניא ןעגנוטַײצ ןעמוקאּב ןרָאי עקידרע;רפ
 -נאניפ א ןגעװ ןגרָאז טפראדעג טינ ןטולכאל "םזינומָאק-סגירק,, םענופ ןרָאי יד ןיא ןּבָאה
 .סעּבאגסיוא ערעייז ראפ עזאּב רעלעִיצ

 טאמיק רעדָא ,עלא טקעדעג ךָאנ גנוריגער-ןטאר יד רעּבירעד טָאה טַײצ עטשרע יד
 לָאצ עקיזָאדיד זיא רעטַײװ סָאװ רעּבָא .ןטפירשטַײצ לָאצ רעסיוועג א ןופ סעָאצױה ,עלא
 ןּבָאה ,ןקיטסעפאּב טנָאקעג טינ ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןטפירשטַײצ יד ןוא ,רענעלק ץלַא ןרָאװעג
 יװ שטָאכ זיא ,עכעלגעט יװ טינ ּביױא ,ךיז ןטלאהוצנַײא ןעגנוגנערטשנָא ענעדיישראפ ךָאנ
 -עגפוא .ןייגרעטנֹוא טזומעג ףָאסלָאקּפָאס ,סעּבאגסיױא עכעלטנכעווייוצ רעדָא עכעלטנכעו
 / ,טַײצ עטשרע יד ןענַײז עכלעזא ןוא ,ערעקיטײנ ןוא ערעטסעפ יד רָאנ ךיז ןּבָאה ןטלאה
 ' ,ךאס ןַײק טינ ןעוועג ,ךעלריטאנ

 יז זיּב ,עסערּפמָאקדִיי רעד ןיא סיזירק רעקיזָאדרעד טרעדעג טָאה רָאי ַײרד טאמיק
 .סקּוװ ןופ םינָאמיס עסיוועג ןזַײװסיױרא ןּבױהעגנָא ןֹוא טריזיליּבאטס ךיז טָאה

 82 עצנאג .ה .ד ,יײז ןופ 50 רָאנ ,ןטפירשטַײצ 62 ןענישרעד ךָאנ ןענַײז רָאי 1921 .ןיא
 ןענַײז רָאי 1922 ןצנאג ןופ ךעשעמ ןיא .רָאי ןקיבלעז ןיא טלעטשענּפָא ךיז ןּבָאה ,.צָארּפ
 .22--21 וצ זיולּב -- 1925 ןוא 1924 1923 ןיא ןוא ,ןטפירשטַײצ 27 זיולּב ןענישרעד ןיוש

 רעד ןופ גנוגַײװצראפ ןוא גנורעטיירּבראפ.רעד טימ גנאהנעמאזוצ ןיא ,רָאי 1925 ןופ
 -לעזעג רעד ןוא עוויווס רעשידִיי רעד ןיא טעּברא-גנויוּבפוא רעלערוטלוק ןוא רעשימָאנָאקע
 -וצנָא ךיז ןּבײה ,ןסאמ ענשאּפערָאה עשידִיי עטסטיירּב יד ןופ גנוריזיוויטקא רעכעלטפאש
 21 יד ןופ .ץענ-עסערּפ רעשידִיי רעד ןיא ךיוא גנוּבעקפוא ןופ םינָאמיס עכעלטנעק ןקרעמ
 (.צָארּפ 52) טפלעה א רעכעה ןענַײז ,רָאי 1924 ןיא ןענישרעד ןענַײז סָאװ ,סעּבאגסיוא
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 -ראפ יא ץענ-עסערּפ עשידִיי יד ךיז טָאה רָאי 1927 ןוא 1926 ןיא ;1925 ןפא ךיוא ןּבילּבראפ

 טקיטסעפאּב יא ,(1925 ןטימ ךַײלגראפ ןיא סעּבאגסיוא 20 ןוא 5 ףא) לָאצ ןיא טרעסערג
 -רעד ןענַײז סָאװ ,ןטפירשטַײצ לָאצ רעד ןופ .צָארּפ 68 רעכעה ןּבילּבראפ ןענַײז רָאי 1926 ןפא)

 ןטיבעג עַײנ ייר א ןיִא טגַײ וצראפ יא ,(.צָארּפ 66 רעכעה--1921 ףא ןוא ,1925 ןיא ןעניש

 -נסיוו ,ןרענָאיּפ ,ןראטסוק ,םירעוּפ ראפ סעּבאגסיוא עקידנעטשּבלעז ןענאטשטנא ןענַײז סע)

 ץנאג א טגָאמראפ ןיוש רימ ןּבָאה 1928 ןופ ּבײהנָא םוצ .(.װ .א .א טעּברא רעּכעלטּפאש

 עסערּפמָאקדִיי רעד ןופ סקּוװ רעד .סעּבאגסיוא עשידָאירעּפ 22 ןופ ץענ-עסערּפ ענעעזעגנָא

 עלעִיצניװָארּפ יד ןּבעלפוא ןופ ןּבשעכ ןפא ךיוא ןעמוקעגרָאפ זיא רָאי 2--2 עטצעל יד ראּפ

 ,(.וװ .א ,א לעמַאה ,וועלק ,סעדָא ,וועשטידראּב) עסעדּפ

 -עװאּב עניימעגלא יד ןרעפיצ ןופ ןַײש רעד אֹּב ןצרוק ןיא רָאּפ ךיז טלעטש יוזא טָא

 .ןרָאיעיצײלָאװער 11 יד ראפ דנאּבראפנטאר ןיא עסערּפ רעשידִיי רעד ןופ גנוג

11 

 עכעלטפאשלעזעג יד ןענַײז דָאירעּפ םענעּבעגעג םענופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא
 ,טסּוװאּב יו ,עוויווס רעשידִיי רעד ןיא ןקריוו וצ טכוזעג ןוא טקריװעג ןּבָאה סָאװ ,סעכיוק
 -טפאשלעזעג ןפא סיורא ןענַײז עיצילַאװער רעד ךָאנ דלאּב .טריצנערעפיד קראטש ןעוועג
 ןענַײז סע .לאגעלמוא ןעוװעג םזיראצ ןראפ ןענַײז סָאװ ,ןעייטראפ יד ךאלפרעּביוא ןכעל
 רעד ראפ גנאל טַײצ א ןּבָאה סָאװ ,ןעגנוריּפורג-ייטראּפ םיסיימאה-סאיכט ןענאטשעגפוא
 -טפאשלעזעג ןיא רעּבעגנָאט יד ,ןּבעל ןופ םינָאמיס םֹוש ןייק ןזיוועגסיורא טינ עַיצוילָאוװער
 -ךעלרעגריּבניילק יד ןעװעג טַײצ עטשרע יד ןענַײז עוויווס רעשידַיי רעד ןופ ןּבעל ןּכעל
 -עג טצענערגאּבמוא ןּבָאה ייז .ןעייטראּפ עשיטסילאנָאלצאנ עזאושזרֹוּב ןוא עשיטסילאָ;צָאט
 ןוא ע;צילָאװער-רעּבאיטקָא רעד ןופ ןכָאצינ רעד .עסערּפ רעשידִיי רעד ןיא ךיוא טשרעה
 דלאּב ןּבױהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,עוויוס רעשידִיי רעד ןיא טעּברא עשיטסינומָאק יד
 יד ןופ גנוקריו יד .שינעטלעהראפ-סעכיוק עקיזָאדיד טרעדנעעג לאקידאר ןּבָאה ,םעדכָאנ
 ןוא ,ּפָא ייז ןופ ךיז ןרעק ןסאמ עשידִיי יד ,רעדיײסעק טלאפ "ןענָאמעגעה, עקידרעַירּפ
 --עסערּפ רעייז ךיוא ייז טימ ןעמאזוצ ןוא -- ןעגנוריפורג עקיזָאדיד ןדניוושראפ ךעלסיּבוצ
 -יריי רעד ןיא םזינומָאק םענופ גנוקריוו יד .ךאלפרעּביוא ןכעלטפאשלעזעג םענופ ןצנאגניא
 -מָאק יד זיּב ,ןרָאװעג טקראטשראפ ןוא ןסקָאװעג רעדייסעק ,טרעקראפ ,זיא עוויווס רעש
 -לעזעג רעשידִיי רעד ןיא ןָאמעגעה רעסעמע ןוא רעקיצנייא רעד ןרָאװעג טינ זיא ייטראּפ
 -נטאר םענופ ,עסערפ רעשידיי רעד ןיא ךיוא ןיש עלימעּב ןוא ,טַײקּכעלטּפאש
 .דנאּבראפ

 טכאמעגכרוד ןּבָאה סָאװ ,ןסעצָארּפ עדייּב יד טָא ןגעװ גנולעטשרָאפ ערָאלק ץנאג א
 עלעּבאט עטייוװצ+ יד טזַײװ ,רָאי 4--2 ףא ןגיוצראפ ךיז ןּבָאה ןוא ןּפאטע ענעדיישראפ
 .(108 טַײז עז)

 ףא גנוקריוו רעשיטסינומָאק רעד ןופ גנורעטיירּבראפ ןוא טקּוװ ןטימ גנאלקנַײא ןלופ ןיא
 ןיא .שידִיי ןיא ןטפירשטַײצ עשיטסינומָאק לָאצ יד רעדייסעק ךיוא טסקאוו ,ןסאמ עשידִיי יד
 ,ןטפירשטַײצ עשידִיי לָאצ רעניימעגלא רעד ןופ .צָארּפ 18 זיולּב ןפָארטאּב יז טָאה רָאל 8
 -ָארּפ 80 עצנאג ןיוש -- 1921 ןיא ןוא .צָארּפ 70 טאמיק -- 1920 ןיא ,.צָארּפ 52 --- 1919 ןיא
 יװ רעמ טרעסערגראפ טכיװעג רעשיפיצעפס ריא ךיז טָאה רָאי 4 יד ראפ .טנעצ
 .לָאמ ריפ ןיא

 עכעלרעגריּבניילק יד ןופ עסערּפ רעד ןשיװצ עטסקראטש יד -- עסערּפ עשיטסידנוּב יד
 -סיוא רעד ;רָאי וצ רָאי ןופ שיטאמעטסיס ךיז טרענעלקראפ -- ןעײטראּפ עשיטסילא;צָאס
 "דנוּב , ןיא גנֹוּבעלפוא רעכעלרעניא רעסיװעג רעד טימ ךיז טרעלקרעד רָאי 1920 ןופ םאנ
 יד ןסילשסיוא ןכָאנ ןוא ץנערעפנָאק אוו רעד ףא םארגָארּפ עשיטסינומָאק יד ןעמענָא ןּכָאנ
 .ןטנעמעלע עטכער
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 .ןעגנוטכיר יד טיול ץענ-עסערפ רעד ןופ גנוגעװאּב יד .װ עלעּבאט

0 
 /לקאכאס | 1921 | 1920 | 1919 | 1918 | 1917 א |

 |.  ןקצנוטכיר

 ןפ ט"ב 9 / =/ !. . . . עשיטסינֹומָאק
 אז | 4 13 יא 107 1202 בע". טעשלעטיממומב

 20 = או - 1 סם( ישעי וע ף ן"עטקמייראפי

 22 וי א שיט פן ויי 2 2 2: " ןאבעלאהפ
 6 -- = | -  3/| | יײטראּפסקלָאפ

 22 2 ?ט "אב 10 יע 22 ?עשיטשנעט
 3 - == - עא 0 עשיסקָאדָאטרָא
 29 1 5 13 12 ||; .0  .יפנערײשרַאפ

 23: ןיס662 98 0 ן יטב ןו סי לק א כא

 זיא רעכלעוו ,(.ס .+ ןוא .ס .ס)"עטקינייראפ , יד ןופ עסערּפ רעד ןופ טכיוועג רעשיפיצעּפס רעד
 רעניימעגלא רעד עייגענעּב .צָארּפ 22 אּב) רעקידנטַײדאּב ץנאג א ךערע;פעל ןעוועג רָאי 1917 ןיא
 ,(עסערּפ רעשיטסילאיצַאס-ךעלרעגריּבניילק רעד ןופ .צָארּפ 43 אּב ןוא שידִיי ןיִא ץענ-עסערּפ
 -רעמ יד יו םעדכָאנ ,1919 טפלעה רעטשרע רעד ןיא ןוא ,רָאי וצ רַאי ןופ שיפָארטסאטאק טלאפ
 ,ןצנאגניא יז טדניוװשראפ ,דנאּבראפמָאק ןיא ןטָארטעגנַײרא זיא ייטראּפ רעקיזָאדרעד ןופ טַײה

 .עסערּפ עשיטסינַאיצעלאיוּפ יד טכאמענכרוד ןרָאי יד טָא ןיא טָאה געוו ןקיטראנגייא ןא
 .סקּוװ רעקיטראנגייא ןא ןעוועג רעּבָא זיא סָאד .ןסקָאװעג רעדייסעק יז זיא ראי 1921 ןזיּב
 .שיסור ןיא ןטפירשטַײצ עקיטרַא ןוא עלארטנעצ ייר א טגָאמראפ ציּפ יד ןּבָאה רָאי 1917 ןיא
 רעד .סעּבאגְסיוא עשידִיי טימ ןרָאװעג ןטיּבראפ (לייט רעטסערג רעד) יז ןענַײז 1918 ןיא
 זַײװלײט ךיז טרעלקרעד ןרָאי עקידרעטַײװ יד ןיא ןטפירשטַײצ ציּפ לָאצ רעד ןופ סקּוװ
 ןגעלפ ןלייט עדייּב עכלעוו ךָאנ ,ייטראּפ רעקיזַאדרעד ןיא ןעגנוטלאּפש עטּפָא יד טימ ךיוא
 ןליײט עטכער יד) סעּבאגסיוא ענעגייא טימ ןעייטראּפ עקידנעטשּבלעז יװ ןריטסיזקע ןּבַײלּב
 ןעגנוטלאּפשעצ יד ךָאנ ןענַײז ןעייטראּפ עשיטסילאיצָאס עכעלרעגריּבניילק עקירעּביא יד ןופ
 -ראפ ,ןּבָאה ץענ-עסערּפ צ"ּפ רעד ןופ גנוגעוואּב רעד ףא .(ןרָאװעג טּבױטשעצ ךעלטנייוועג
 וצ גנויצאב עוװיטיזָאּפ רעמ יד ,לשָאמעל ,יװ ,סעּביס ערעדנא ךָאנ טקריװעג ,ךיז טייטש
 עטשרע יד טָאה סָאװ ,עניטסעלאּפ ףא עַיצאטנעֶירָא יד ןוא ,טַײז ןייא ןופ ,טכאמנטאו רעד
 ןשידיי םענופ ןטכיש עטמיטשאּב טרינָאּפמיא קראטש עייצאראלקעד-רופלאּב רעד ךָאנ ןרָאי
 .א .א רעטייווצ רעד ןופ ,םוטרעגריּבניײלק

 יד טגָאמראפ עסערּפ עטסקראטש יד טָאה ,ןעגנוריּפורג עזאושזרוּב יד ךעַײש זיא סָאװ
 רעד וצ סאה ןוא טפאשרענגעק רעלעיּפיצנירּפ ריא ףא טקוקעג טינ .ייטראּפ עשיטסינָאיצ
 ,ןקריואּ וצ ייז טכוזעג טָאה יז לפיו ףא ,ייטראפ עקיזָאדיד טָאה ,ןסאמ יד ןופ ךארּפש
 .ׁשידְיי ןיא ןטפירשטַײצ ךיוא ןפאש ,שִיערּבעה ןוא שיסור ןיא עסערּפ רעד ץוכא ,טזומעג
 .טרָא עטייװצ סָאד ןעמונראפ לָאצ ריא טױל עסערּפ עשיטסינַאיצ יד טָאה 1917 ןיא ןיוש
 "טַײרפאּב, ןּבָאה סָאװ ,ןטנאּפוקָא יד קנאדא ןוא עיצאראלקעד-רופלאּב רעד ךָאנ ,1918 ןיא
 .ןסקָאװעגסיא רעמכַאנ עסערּפ רעייז זיא ,טכאמנטאר רעד ןופ עניארקוא ןוא דנאלסורסַײװ
 יד ןוא ןענָאיאר ענעפורעגנָא יד ןיא טכאמנטאר רעד ןופ ןכַאצינ רעד .גנאל ףא טינ רעּבָא
 -ניא ןּבָאה עוויוס רעשידִיי רעד ןיא רוטאטקיד רעשיראטעלָארּפ רעד ןופ גנוכעלקריווראפ
 .עסערּפ עשיטסינָאיצ יד טרידיווקיל ןצנאג

 ֹי
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 זיִּב עליפא לָאצ ןיא קיטשינ ןעוועג זיא עסערּפ עשיסקָאדָאטרָא ןוא עשיטסיקלָאפ יד
 .ןדנווושראפ ןצנאגניא יז זיא ןכָאצינ ריא ךָאנ דלאּב .עִיצײלָאװער-רעּבאיטקָא רעד

 ןעועג סָאד ןענַײז לעמרָאפ ."ענעדיישראפ, עּפורג רעד ןגעװ רעטרעװ עכעלטע
 -רעמ ןעװעג זיא ייז ןופ לייט א .סעּבאגסיוא עשייייטראפנשיווצ רעדָא ,עשיייטראּפמוא רעדָא
 עשירארעטיל ,עשיטסירָאמוה עקינייא) ןעייטראפ עזאושזרוּב יד וצ טגיונעג רָאלק רעקינייװ
 ןופ סעּבאגסיוא יד) עשיטסילא;צָאס-ךעלרעגריּבניילק יד וצ -- עקינייא ,(ןטפירשטַײצ .א .א
 -אזינאגרָא עוויטארעּפָאָאק רעװָאקרַאכ ןוא רעוװעיק ,דנאּבראפ-רערעל ,"עגיק-רוטלוק, רעד
 יז ןדניושראפ 1922 ןופ ןוא טרענעלקראפ לָאצ רעייז טרעװ רָאי 1919 ןופ .(.א .א סעִיצ
 .עשיטסינומָאק-שיטעװַאס א ןצנאגניא טרעװ עכלעוו ,ץענ-עסערּפ רעזדנוא ןופ ןצנאגניא
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 -מ ַא ק רעד ןגעװ ןעגנערּב רימ ןלעװ ןלאירעטאמ עשיטסיטאטס עכעלריפסיוא רעמ
 | { די די 1 יא עפוקט רעד טא ןופ ןדָאירעּפ ענעדיישראפ ןיא גנולקיווטנא ריא -- שידַיַי ןיא ע ס ע רפ:

 -ראפ ןוא טַײקשידָאלרעּפ רעד טױל דנאטשאּב ריא ,ןקילּבופער עשידנאבראפ ערעדנוזאּב
 .ןטיּבעג יד טול גנוגַײוצ

 -טנא ןדָאירעּפ ענעדיישראפ ןיא ךיז טָאה עסערּפמָאקדִיי יד ןכלעװ טימ ,ּפמעט רעד
 .עלעּבאט עטירד יד רָאלק ץנאג טזַײװ ,רעדנוזאּב קילּבוּפער רעדעי ןיא טלקיוו
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 טאמיק --דנאלסורסַײװ ןוא ,טריּפוקַא ןצנאגניא ןעװעג עיצילָאװער-רעּבאיטקָא ןופ רָאי
 ןיא עסערּפמָאק ןייק ןעועג טינרָאג .י 1918 ןיא רעּבירעד זיא עניארקוא ןיא .ןצנאגניא

 .רָאי ףָאס עמאס ןענאטשטנא יז זיא דנאלסורסַײװ ןיא ןוא ,שידיי
 טרעדנע רָאי 1919 ןופ

 .טרָא ןטירד ןפא ּפָא ךיז טקור .ר .ר .פ .ס .ר ,דנאלסורסַײװ-- עט

 ןופ ןרָאי יד ןיא .ץענ-עסערּפמָאק רעד ןופ עיפארגָאעג יד ךיז
 -ייוצ סָאד ,עניארקוא ןטפירשטַײצ לָאצ רעד טיול טרָא עטשרע סָאד טמענראפ גירק-רעגריּב

 ץנאג זיא סָאד ןוא
 טָאה עסערּפמָאקדִיי יד סָאװ ,עילָאר רעוויטקא רעד קידנעטשלופ טכערּפשטנא ןןוא ךעלריטאנ

 ןענישרעד ןענַײז סָאװ ,ןטפיושטַײצ עלא ןרָאװעג טנכערעגוצ ךיוא ןענַײז רעהא ; ןצענערג עקיטציא יד ןיא (}

 ךרוד ןעמונראפ ןעוװעג ןענַײז ייז ןעוו ,קָאטסילאיּב ןוא םינָאלס ,עדיל ,ענליוו טעטש יד ןיא ןוא טנָארֿפ-װערַײמ ןפא

 .ימרא רעטיור רעד
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 -ריּבניילק יד ןופ גנוקריװ יד ןפמעקאּב ןופ טארפ ןיא ַײס ןרָאי עקיזָאדיד ןיא טליּפשעג
 ךיז ןּבָאה ןענאגרָא-עסערּפ ןוא ןערטנעצ ערעייז סָאװ ,ןעייטראּפ עשיטסילאיצָאס עכעלרעג
 עשיראטעלַארּפ עשידִיי יד ןריזיליּבָאמ ןופ טארּפ ןיא ַײס ,"םוכט , םענעזעוועג ןיא ןענופעג
 -רעטניא ןוא עשיעדראװגסַײוו יד ןגעק טכאמנטאר רעד ןופ גנוקידייטראפ רעד ראפ ןסאמ
 : .ןעיימרא עשיטנעוו

 םעד ץוּכא ,ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא ךיוא ןוא ,"פענ, םענופ ןרָאי עטשרע יד ןיא
 -ראפ ןקילּבוּפער ענעפורעגנָא יד ןיא עסערּפמָאקדִיי רעד ןופ גנולקיווטנא יד טָאה ,ןטצעל
  ןשיפיצעּפס ןוא סיירג רעד עּבאגעל טַײקלענָא;צרָאּפָארּפ ןוא טַײקיסעמצעזעג ריא ןרָאל
 ןַײק ןעו ,גירק-רעגריּב ןכָאנ ןרָאי עטשרע יד ןיא .ןסאמ עשידִיי יד ןופ ייז ןיא טכיוועג
 -עמצעזעג עטמיטשאּב ןייק טָאה ,ןעװעג טינ ל?אלכיּב זיא ץענ-עסערּפמָאק עטריזיליּבאטס
 זיולּב זיא דָאְירעּפ-ךָארּברעּביא ןקיזָאד ןראפ .ןַײז טנעקעג טינ עיפארגָאעג ריא ןיא טַײקיס
 ,.ר .ר .פ .ס .ר ןיא עסערּפמָאקדִיי רעד ןופ סקּוװ רעקראטש ךערעִיפעל רעד שיטסירעטקאראכ
 טימ טריפעגנָא ןּבָאה סָאװ ,סעִיצוטיטסניא ןוא סעיצאזינאגרָא יד ןענופעג ךיז ןּבָאה סע ּוװ
 ,ןקילּבוּפערטאר עלא ןיא עוויווס רעשידִיי רעד ןיא טעּברא רעד

 -ראפ ןוא רעוויסנעטניא רעד ןופ עפוקט רעַײנ רעד ןופ רָאי ייווצ עטשרע יד ןיא
 -אּבמוא אזא ךָאנ עסערּפמָאקדִיי רעד ןופ סקּוװ רעניימעגלא רעד זיא גנּויֹוּב רעטגַײװצ
 רע ןיא ןקילּבופער יד טול ץענ ריא ןוּפ גנוריּפורגרעּביא רעד ףא ןקריוװ זא ,רעקידנטַײד
 ןיא גנוריּפורגרעּביא עקידנטַײדאּב א רָאפ טמוק רָאי ןטצעל עמַאס ןיא זױלּב .ןעיוקעּב טינ
 ןשינעטלעהראפ עכלעזא טלעטשעגנַײא ןרעװ סע ןוא ,ץענ-עסערּפ רעד ןופ עיּפארגָאעג רעד
 טכיוועג ןשיפיצעּפס רעייז רעקיניײװ-רעמ ןכערּפשטנא סָאװ ,ןקילּבוּפער ענעדיישראפ ןשיװצ
 .עוויווס רעשידִיי רעד ןיא

 ןסאמ עשירַיי עטקאּפמָאק ןייק ּוו ,ןקילּבופער-ןטאר ענעפורעגנָא עקירעּביא יד ןיא
 .ןאראפ טינ ,ךעלריטאנ ,ןטפירשטַײצ עשידִיי ערעלוגער ראפ ןדָאּב ןייק זיא ,ָאטינ ןענַײז
 -שאּפערָאה רעשידִיי רעקיטרָא רעד ןופ גנוריזיוויטקא רעכעלטפאשלעזעג רעד רעּבָא קנאדא
 ןיא ךיוא זא ,ךעלגעמ ןרָאװעג זיא עַיצילָאװער-רעּבאיטקָא רעד ךָאנ גנורעקלעפאּב רענ
 -עג טינ טכערניֹוװ ןייק עליפא ןדִיי יד ןּבָאה עיצילָאװער רעד ראפ ּוװ ,ןקילּבוּפער יד טָא

 א ויא סָאד .שידִיי ןיא ןטפירשטַײצ עשיטסינומָאק ןענַײשרעד טַײצ וצ טַײצ ןופ ןלָאז ,טאה
 7 .ןענעכייצראפ וצ ַײדעק זיא סע ןכלעוו ,טקאפ

 רעד ןופ סקּוװ ןכעלרעניא םענופ קיטסירעטקאראכ רעד ראפ סערעטניא ןטמיטשאּב א
 רעד טױל גנולייטעצ ריא ןגעװ ןרעפיצ יד רָאפ רעכיז ךיז טימ ןלעטש עסערּפמָאקדִיי
 ,טַײקשידָא;רעּפ

 וצ עלעּבאט

 טַײקשידָאִירעּפ רעד טיול אוי הפסָאקטא רעד ןופ גנול ײטעצ יד
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 111 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאילּביּב :

 ןריגאער רעדייסעק טזומעג טָאה עסערּפמָאק יד ןעװ ,גירק-רעגריּב םענופ ןרָאי יד ןיא
 ןיא ןּבָאה ,ףמאק םוצ ןפור ןוא ןקעװ ךעלרעהפּומוא ןוא גָאט םענופ ןשינעעשעג יד ףא
 -טַײצ עכעלטנכעוו 1/ג ןוא 1 ,עכעלגעט ןרילאווערּפ טזומעג ,ךעלריטאנ ,ץענ"עסערּפ רעד
 -גָאלש ענעדיישראפ טעמדיװעג ןעװעג ןענַײז סָאװ ,סעּבאגסיוא עקילָאמניײא ןוא ןטפיוש
 ןטפירשטַײצ ייר א ןּבָאה דָאירעּפ ןקיזָאד םעניא סָאװ ,ךיוא זיא ךעלריטאנ .סעינאּפמאק
 ןופ ןעמיטשאּב וצ ןעוװעג רעװש זיא סָאד .טַײקשירָאירעּפ רעייז טנכייצאּב טינ עליכטאּכעל
 רָאנ ,רעּבעגסױרא יד ןופ ןליװ םענופ טינ קיגנעהּפָא ןעװעג טפָא רעייז זיא סָאד .רעירפ
 ,ילרעקורד רעד ןופ' דנאטשוצ ,ןוורעזער-ריּפאּפ -- ןעגנוגנידאּב עוויטקעיּבַא ענעדיישראפ ןופ
 סָאװ ,ןטפירשטַײצ עלא טאמיק ,וועגא .לג .ד .א רעצעז לָאצ רעקיטיינ רעד ןופ טַײהנזעװנָא
 -יד ּבילוצ ןענַײז ,עכעלגעט יד רעשפע ץוכא ,טַײקשידָא;רעּפ רעייז ןּבעגעגנָא עליפא ןּבָאו
 -גנונלשרעד רענעזיװעגנָא לעִיציפָא רעד .רעלוגלר ןענישרעד ןטלעז סעּביס עקיּבל.ז
 ,רעּבעגסױרא יד ןופ גנוּבע רטש יד ןוא ןליװ םעד רעמ טריזירעטקאראכ ןימרעט
 ןטפירשטַײצ יד ןופ טַײקשידָאִירעּפ עכעלקריװ יד רעדײאי

 -סעפאּב ןוא סקּוװ ןקידרעטַײװ ריא ןוא ץענ-עסערּפ רעד ןופ גנוריזיליּבאטס רעד טימ
 ןיא ןוא ,עלאמרָאנ רעמ א טַײקשידָא;רעּפ רעד טול גנולייטעצ ריא ךיוא טרעװ גנוקיט
 עלא טאמיק לענָאיצרָאּפָארּפ רעקינייוװ-רעמ ןטָארטראפ ריא ןיא ןיוש רימ ןּבָאה רָאי ןטצעל
 ,ןטפירשטַײצ םינימ -- טַײקשירדָא;רעּפ רעד טול -- עטיירּפשראפ|

 -ראפ יד ןריזירעטקאראכ סָאװ ,ןרעפיצ עקינײא ןעגנערּב ךָאנ רימ ןלעװ טצעלוצ
 .םורא טמענ יז סָאװ ,ןטיּבעג יד טול עסערּפמָאקדִיי רעד ןופ גנוגַײװצ

 על עלעּבאט

 ןטיּבעג יד טיול עסערּפמָאק רע ד ןופ גנולײטעצ יד
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 ץ :

 : .  דגאּבראפנטאר ןיא עסערפ עשידִיי רָאי 11 - ץינשזריק .א 112

 -סירעטקאראכ יד ןכירטש עטנאסערעטניא עקינייא טימ טצנאגרעד עלעּבאט עקיזָאדיד
 רָאי ןעצ יד ראפ טכאמעגכרוד טָאה עסערּפמָאקדִיי יד סָאװ ,געוו-גנולקיווטנא םענופ קיט
 | .עִיצוילָאװער-רעּבאיטקָא

 ,ןטנָארפ עשיגָאלָאעדיא ןוא עשירעטילימ יד ףא ףמאק ןטפראשראפ ןופ ןרָאי יד ןיא
 ןוא טּכאמנטאר רעד ןופ גנוקידייטראפ רעד :ךאז ןייא טנידעג ןּבָאה סעּבאנסיוא עלא ןעוו
 ןעוועג ץענ-עסערּפ עצנאג יד טאמיק זיא ,עִיגָאלָאעדיא רעשיטסינומָאק רעד ןופ ןכָאצינ םעד
 םעד ןיא .ןּבאגפוא עקיזָאדיד טעמדיװעג ןעוועֶג ןצנאגניא טאמיק זיא יז ,עכעלטַײהניײא ןא

 -לעזעג-שיטילָאּפ רעניימעגלא רעד ןשיװצ קעליכ םוש ןייק ןעוועג טינ שיטקאפ זיא טארֿפ
 ערעדנוזאּב ןענידאּב וצ ןפוראּב ןעװעג ןזיא סָאװ ,עסערּפ רעד ןוא עסערּפ רעכעלטפאש
 .(.װ .א .א עשייימראטיור ,עשיגוימָאק) ןסָאמ עקידנטעּברא יד ןופ סעפורג

 -עװש ענעי אּב עליפא זא ,ןכַײרטשוצרעטנוא קיטיינ רעּבָא זיא טַײצ רעקיּבלעזרעד ןיא
 ּוצ טימאּב טכאמנטאר יד ןוא ייטראּפ יד ךיז טָאה ןעגנוגנידאּב עטגנערטשעגנָא ןוא ער
 .ןסאמ עשידִיי יד ןופ ןשינעפרעדאּב עלערוטלוק יד ךיוא ןקידירפאּב

 רעד ןופ דנאטשאּב ןיא גנוריּפורגרעּביא עכעלריטאנ א רָאפ טמוק גירק-רעגריּב ןכָאנ
 -ראפ ןטפירשטַײצ עכעלטפאשלעזעג-שיטילָאּפ לָאצ יד .ןטיּבעג יד טױל ץענ-עסערּפ
 םעקסעה ןיא ,ןטיּבעג עַײנ ףא ןטפירשטַײצ ןעייטשטנא ןּבשעכ רעייז ףא ןוא ךיז טרענעלק
 רעד ןיא טעּברא רעשיטסינומָאק ,רעד ןופ גנוקראטשראפ ןוא גנורעטיירּבראפ רעד טימ
 טעּברא-ףליה יד טקראטשראפ טרעװ יפענ, םענופ ןרָאי עטשרע יד ןיא .עוויווס רעשידִיי
 יד ךיז טרעטײרּבראפ סע ,(ןעמָארגָאּפ עיצײלָאװער-רטנָאק רעד ןופ ענעטילעג יד ראפ
 ץלא טָאד ןוא ,עדנאגאּפָארּפ עזעיגילעריטנא יד טריפעג וויסנעטניא טרעוװ סע ,טעּבראּפָארּפ
 ייר א טימ טרעכַײראּב טרעװ יז :ץעניעסערּפ רעד ןופ גנוגַײװצראפ רעד ףא ּפָא ךיז טלגיּפש
 .ןטיּבעג ענעפורעגנָא יד ראפ ןטפירשטַײצ עַײנ

 -פוא רעלערוטלוק ןוא רעכעלטפאשטריו רעד ןופ ּפמעט רעד ןעװ ,ןרָאי עטצעל יד
 ןוא טפיטראפ ןוא טקראטשראפ רעמ ךָאנ ךיז טָאה עוויווס רעשידִיי רעד ןיא טעּברא-גנּויוּב
 ,גנורעקלעפאּב רענשאּפערָאה רעד ןופ ןטכיש עַײנ ןרָאװעג ןגיוצעגנַײרא ןענַײז ריא ןיא
 ןסקָאװעגסױא ךעלטנעק זיא סע .ץעניעסערּפ יד טגַײװצראפ ךיוא קידנכערּפשטנא ךיז טָאה
 טעמדיװעג ןענַײז סָאװ ,ןטפירשטַײצ יד ענעגייא סָאד ,סעּבאגסיוא עשירארעטיל לָאצ יד
 -שירעוּפ א ,עשירענָאיּפ א ןענאטשטנא זיא סע ,טעּברא-רוטלוק ןוא גנודליּב ןופ ןגארפ יד
 .עקידָאִירעּפ עכעלטפאשנסיוו א ןוא עשיראטסוק

 -עַיצקורטסנָאקער םעניא טעּבראדִיי רעד ןופ גנופיטראפ ןוא גנולקיווטנא עקידרעטַײװ יד
 עַײנ יײר א ראפ ןטפירשטַײצ ערעדנוזאּב ןּבעל םוצ ןפורסיורא קעּפָאס ןָא טעװ דָאירעּפ
 ,ןטיּבעג

 ןופ קילדנעצרָאי ןטייוצ ןיא טכאמעג טָאה עסערּפ רעזדנוא סָאװ ,טירט עטשרע יד
 .גנוטּפיוהאּב עקיזָאדיד םָאקלופ ןקיטעטשאּב ,עִיצילָאװער-רעּבאיטקָא רעד



 ןדויטע עשיפארגָאילּביּב
 סעַיזנעצער ןוא
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 רעניוו .מ

 ןטפירש סרעגניטע ןּופ עּבאגסיוא יד
 (דויטע רעשירָאטסיה-רארעטיל ןוא רעשיפארגַאילּביּב)

 טול ,ןּבעגעגסױרא ,םיבתכ סרעגניטע המלש רײד

 ןוא ריפנַײרא ןשיּפארגָאָיּב א טימ ,ןטּפירקסונאמ יד

 רענליוו .ךַײרנַײװ סקאמ ר"ד ןופ תורעה טימ

 --טאוע .ז ! דנאּב .1925 .ןיקצעלק .ּב ןופ גאלראפ

 ,616 זיּב 287 ןופ .זיז װ דנאּב 8

1 

 -נאסערעטניא א ןענעז סָאװ ,קרעװ סרעגניטע טציא זיּב טָאה עטכישעג-רוטארעטיל יד
 -שרע רעד ןיא רוטארעטיל עשידִיי יד ןשרָאפסיױא םאַּב טקנוּפ-ריטנעירַא רעלופטרעוו רעש
 ןעמיטשאּב ךעלטקניּפ ,ןצאשּפָא ןוא ןענרעלרעד טנעקעג טשינ ,טרעדנוהרָאי 19 טפלעה רעט
 -אהרָאפ עטסראטנעמעלע יד טלעפעג טָאה סע לַײװ ,עָאּפשאה רעיײז ןוא טַײטאּב רעייז
 סרעגניטע ,ןטסקעט עכעלזָאלראפ עטקורדעג .ה .ד ,עכעלטירטוצ--,טעּברא אזא ראפ 'עכָאנ
 ןייא טָאה ייז ןגעו סעידעי .;עדנעגעל עכעלטכישעג-רוטארעטיל ןימ א ןעװעג ןענעז קרעװ

 ןדָאש ןסיורג ןופ טדערעגּפָא .טייהרענעעזעג טשינ ןטייווצ ןופ ןּבַײרשּפָא .טזומעג רעּבַײרש |
 -אֹּב םענופ ןפאש ןטימ ןענעקאּב טנעקעג טשינ ךיז טָאה סָאװ ,רענעייל-רוטארעטיל ןראפ
 רעשרָאפ םעד ךיוא זיא ,דָא;רעפ-עלעדנעמדזיּב םעניא טסיליטס ןוא רעלטסניק ןטסקידנטַײד
 ןיא רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןגעוװ ףירגאּב ןקיטכיר א ןעמוקאּב וצ ןעוװעג ךעלגעמ טשינ
 .קרעװ סרעגניטע טקורדעג ןוא טלמאזעג ןעװעג טשינ ןענעז סע גנאל יוזא ,טַײצ רענעי

 ןוא ימ ךאסא טימ שיטירקטסקעט ,עקידװעגרָאז ,ענייש יד ןסירגאּב ןעמ ףראד רעּבירעד
 -סיורא טָאה ךַײרנַײװ סָאװ ,סרעגניטע ןטפירש עלא ןופ עּבאגסיוא עטלעטשעגפיונוצ סַײלּפ
 ירעדיל עלא ,ןטנעמגארפ עשיטאמארד ,"עלעקרעס, : ןַײרא ןעייג עּבאגסיוא רעד ןיא .ןּבעגעג
 -גארפ ,רעדילסטַײהנגעלעג ,(סעמארגיּפע) ךעלסעװָאטאק ןוא ךעלעסַײמ עניילק ,םִילָאשעמ
 -ניטע וצ ןטנעמוקָאד ,ווירּב ,עֶיּפארגָאילּביּב ,עִיפארגָאַיּב א ,סעפָאסױה ערעדנא ןוא ןטנעמ
 לאלכיב ָאד טרעװ ןטסקעט יד ןופ לייט רעשּפיה א .וװ ,זא .א סערָאעה ,עִיפארגָאיּב סרעג
 ןוא טקינײרעג שיטירקטסקעט לָאמ ןטשרע םוצ רערעדנא ןא ,טכארּבעג לָאמ ןטשרע םּוצ
 ,טזַײרגראפ ןוא טיירדראפ רעַירפ יװ טשינ

 -יסאלק, ןשידִיי א ןופ קרעװ יד ןענעז לָאמ ןטשרע םוצ .טעּברא עקיטיינ א
 טַײקכעלגעמ יד רעדעי טָאה טציא .ןפיוא ןקידועגרָאז אזא ףא ןרָאװעג ןּבעגעגסיורא "רעק
 .קרעו סרעגניטע ןשרָאפוצסיוא ןוא ןענעייל וצ

 עטשרע ןא רָאנ זיא יז בא ,טכעלש רעדָא טוג ,ןַײז טינ לָאז יז יװ ,טעּברא עדעי
 טפָא יז טניד -- עיצידע רעכעלטפאשנסיוו ןופ טיּבעג ןפא ַאד יװ --טיּבעג ןטמיטשאּב א ףא
 טשינ יז רָאט עמ יװ רעדָא ,ןכאמ טעּברא ןימ אזא ףר אד עמ יװ ,רעטסומ סלא
 ,סעַײרכא רעדנוזאּב א ריא ףא טגיל סע ,סעמעלּבָארּפ טנפע יז ,ריא ןופ טנרעל עמ .ןכאמ
 .סעניורסעכ עריא ךיוא רָאנ ,סעלַײמ עריא זיולּב טשינ ןטכארטאּב שיטירק ןעמ זומ רעּבירעד
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 .ביֹוא םערָאװ .רעטקאראכ ןלעַיּפיצנירּפ ןטמיטשאּב א ןופ סעניורסעכ יד סרעדנוזאּב
 -סעכ יעלאטעד ערעדנא רעדָא עשיטירקטסקעט לשָאמעל זא ,ןיילא ךיז טייטשראפ סע
 זיא ,רעוװ ןטימעגסיוא רעדָא טריגירָאק סעּבאגסיוא עקידרעטעּפש ןיא ןלעװ סעניור
 ןלָאז ערעדנא זא ,ענָאקאס א ןאראפ גנאגוצ ןשינָאלָאעדיא םעניא רעלעפ ךעַײש סָאװ
 טסקעט רערעטלע ןא עכלעװ טימ ,רעטרעװגָאלש יד .ןרעזאכרעּביא ךיוא רעטעּפש יז
 -רעטרידיווערמוא ןרעוו ןוא ךָאנ ךיז ןּפעלש יז זא ,עװעט א ןּבָאה ,טלעטשעגמורא טרעו
 .גנאל רעקילדנעצרָאי טרעזאכעגרעּביא טייה

 "ךַײרנַײװ סקאמ ןופ ריפנילרא , םעניא ךיז טזַײװאּב סָאװ ,עיגָאלַאעדיא יד ןעניימ רימ
 ראפ ןָאפ רעכעלטכישעג-רוטארעטיל א יװ ןעניד סָאװ ,ןריפניירא עכלעזא ,(אווש--אוו .ז)
 -ארעטיל רעשידִיי רעד ןיא לָאר עקיטכיוו סרעדנוזאּב א לַײװרעד ךָאנ ןליּפש ,ןיילא ןטסקעט יד
 רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןופ עטכישעג עקידנגנעהנעמאזוצ עטסנרע ןייק .שינעטנעק-רוט
 -עג יװ ,ףיונוצ לַײװרעד ךיז טלעטש דליּב ריא .ןאראפ טשינ ךָאנ זיא טרעדנוהרָאי 19 ןיא
 .עשיפארגָאנָאמ עקילעפוצ ןוא סעִיּפארגָאָיּב ,ןריפנַײרא ןופ ,סע;צאוטיס עּכלעזא ןיא ךעלנייוו
 .עֶיצּפעצנָאק רעשירָאטסיה-רוטארעטיל א ראפ עזאּב יד ךָאנרעד ןרעװ סָאװ ,ןעגנולדנאהּפָא
 סכַײרנַײװ גנאגוצ ןלעִיּפיצנירּפ םעד ףא ןלעטשוצּפָא ךיז קיטכיוו סרעדנוזאּב זיא רעּבירעד
 ענעדישראפ ןרעװ טלדנאהאּב ךיוא ןלעװ רעטַײװ .קרעװ ןוא עיּפַארגָאיּב סרעגניטע וצ
 .עּבאגסיוא סכַײרנַײװ ןיא ןלאטעד

* 

 רעד וצ גנויצאּב ןַײז ןופ סיורא טסקאוו עמעט ןַײז וצ גנולעטש עשיעדיא סכַײרנַײװ
 עשיטסישידִיי עשיטס;לאנָאיצאנ-לענָאיצידארט יד ןופ לייט ַא וצ יװ רוטארעטיל רעשידִיי

 -אּב טקריװ סָאד .טקנוּפדנאטש ןשיטסישידִיי-קידלסעּבעלאּב א ףא טייטש ךַײרנַײװ ,םינָאיניא
 ןריּפורג ֹוצ ןטקאפ רעגייטש ןַײז ףא (,גנושרָאפ ןַײז ןיא ּבַײלקּפָאױטקאפ ןפא קידנעמיטש
 ךיוא ךיז טמענ ןענאדנופ .עכָאנאהרָאפ רעשיגַאלָאעדיא ןַײז ּבילוצ ןכיײרטשוצרעטנוא ןוא
 ּפָא טצאש ןוא טלייצרעד רע ןכלעװ טימ ,ןָאט רעכעלמורפ רעקידלמיוּב-ךעלסיז רעד
 ,עשיטסילאנָאיצאנ-לענָאיצידארט ןַײז - ןטלאהרעטנוא ןענעק סָאװ ,ןטקאפ עטמיטשאּב |

 ,עִיצּפעצנָאק עשיטסישידלי-קידלסעּבעלאּב
 / ךיא (רעגניטע) רע, :(אווו .ז ,ו.ּב) ץאז אזא רימ ןענעגעגאּב ּבײהנָא.ןיא דלאּב :לשָאמעל

 יא ,עריוט יא שימייה ןעװעג זיא'ס רעכלעוו ןיא ,עכָאּפשימ רעקידסעכִיי א ןופ ןסקאוועג
 ,טלייצרעד רע ןכלעוו ןגעוו ,טקאפ ןקידסעכַיי םענופ טּפאכראפ יוזא זיא ; ךַײרנַײװ ."עריוכס
 יא, ןופ טַײקיזָאלקאמשעג ןוא טעטילאנאּב עשיטעראפארט יד טשינרָאג םענָאּפא טליפ רע זא
 ,"עריוכס יא ,עריוט

 -עג עּבאגסיוא רעד טָאה ךַײרנַײװ סָאװ ,לטיט רעד עליפא ןיוש זיא טארפ םעד ןיא
 -יצידעמ אּב .טַײקכעלשידִיי ןוא טַײקשיטַאּבעלאּב ,םיבתכ ןוא--ר"ד .שיטסירעטקאראכ ,ןּבעג
 ןעװעג ךעלדנעטשראפ "ר"ד, רעד טלָאװ קרעװ עכעלטפאשנסיוו-ךאפ םאטס רעדָא עשינ
 רעדָא ,'קרעװ סענייה ךירנייה ר"ד, יו רעגייטשא ,זָאלקאמשעג סע טגנילק רעּבָא יוזא
 רעדָא ןטפירש טשינ ןוא "םיבתכ, סָאװראפ ןוא ."קרעוו סרעליש ךירדירפ ר"ד רָאסעּפָארּפ,
 .ןעוװעג רעקיסאּפ ךאסא טלָאװ "ןטפירש סרעגניטע עמיולש , ?קרעוו

 -עטשעצ ךעלטפאשנדײל ןייק ןעוועג טשינ זיא "טַײקטרעלקעגפוא  טרעגניטע
 עשירעפמעק ךעלטפאשנדײל  ןייק ןעװעג טינ לאלכיּב עקאט ןיא רע .עשירער

 ,לשָאמעל ,יװ טיירּב יוזא ןעװעג טשינ ןענעז ןסערעטניא עכעלטפאשלעזעג ענַײז .רוטאנ !
 -רעגריּב א ףא טריטנעירָא ךיז טָאה רע .ןרעּבָאלטָאג ןוא ןדלעפנעסקא ,ןענָאזניװעל אּב
 ךעַײש סָאװ דָארג רעּבָא .(:רעּבַײרש עטנָאמרעד יד רעדייא טכיש ןרעטלקיוװטנא ךעל
 ןּוא טַײקכעלמורפ וצ גנּויצאּב עויטאגענ :לשַאמעל ,יװ סעמעלּבָארּפ-עלָאקסאה עכלעזא

 -אקא רעכעלטפאשגסיוו רעשינַיארקּולא רעד אֹּב רוטלוק רעשידִיי ראפ ערדעטאק רעד ןופ ?ןטפירש, עז (}

 .90 .ז ,דנאּב רעטשרע .עִימעד
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 ןופ םיליקסאמ יד ןשיװצ ךיז רע טָאה גנודליּב ןוא גנורעלקפוא ראפ ףמאק ,טַײקשיקאוװצ

 ןַײז ןופ סעריטס יד .טלײטעגסױא סרעדנוזאּב רָאג טינ עװיװס ןוא דָאי;רעּפ ןַײו

 ןוא םיריײװאכ-טַײצ ענַײז עלא אּב רעקינײװ רעדָא רעמ רימ ןעניפעג "טַײקטרעלקעגּפוא,

 ךַײרנַײװ ךיז טימאּב גנוצאשּפָא ןוא ןָאט רעסָאװ טימ רעּבָא .ךיוא רעטעּפש טַײצ עשּפיה א

 וצ ."רעכערבנעמיוצ, ןייק ,"רדג ץרוּפ, ןייק ןעװעג טשינ זיא רעגניטע זא ,ןלעטשוצטסעפ

 רעּבָא ,ןּבָאה טשינ סענַײט ןייק ,גולפ ןיא ,ךיז טייטשראפ ,ןעמ ןָאק עפוג גנוריטאטסטנָאק רעד

 עמ .עגרָאמ טקריװ גנולעטשטסעפ יד ָאיטָא ּפָא טצ אש ךַײרנַײװ יװ ןפױא רעד

 ןא ,רעּביא םיא טיגנ עמ סָאװ ,טקאפ ןטימ ךיז טקיװק ךַײרנַײװ יו ,שעמאמ טליפ

 ."םעליוסייּב ןזיּב ןרא םעד ןגָארטעג ןוא עַײװעל סרעגניטע טיילאּב טָאה ןידסעּב סָאד

 קראטש יװ ,םעד ףא עַײד א ,דעװַאק רעקיטלאוועג א ןעװעג זיא -- ךַײרנַײװ טגָאז -- סָאד,

 ,רדגיץרוּפ ןייק ןעװעג טשינ עקאט זיא רעגניטע ... ןטלאהעג םיא ןופ טָאה לטעטש סָאד

 םיא ןגעװ טאהעג ךיוא טָאה טָאטש ןוא ...עיצידארט רעשידִיי רעד ןופ רעמערוטש ןייק

 ןדִיי ןטעשָאּפ ,ןקיטכיצ ,םענייר טעד טָא ןופ דליּב סָאד, :טרימוזער ךַײרנַײװ *...גנוניימ אזא

 ."רעכערּבנעמיוצ א ןעוועג רע זיא ץלא ראפ רעקינייװ ,ןגיוא ערעזדנוא ראפ רָאלק טרָאפ טייטש

 רעד רָאט ,טלעטשעגטסעפ ךעלטפאשנסיוו זיא רע טַײװ יוזא ,לאלרעטאמ ןשיטקאפ םעד

 יד טריפורג ךַײרנַײװ יװ ,םעד ןגעװ רעּבָא טייג סע .ןגיײוװשראפ טשינ ןפיומושעּב ףארגָאַיּב

 רע טיצאּב יװ ,ײז רע טרימוס יוזא יװ ,ייז ןגעוו טלייצרעד רע ןָאט רעסָאװ ןיא ,ןטקאפ

 ןופ רעדָא ןיושראפ א ןופ דליּב א וצ ףױנוצ טלעטש רע סָאװ ,ןכירטש יד וצ ןיילא ךיז

 סרעגניטע ןופ סיורא ךַײרנַײװ טגנירד גנוניימ סטָאטש רעד  .עיצאוטיס רעכעלטכישעג א

 .(טשינ ךַײרניײװ טיג םעד ןגעוו ןלאווק יד) םִינָאּבאר ןוא ןּבער א טימ עסַײמ א ןופ ןוא עַײװעל

 םזילאקירעלק םעד ןוא ןרעגניטע ןשיוװצ םזינָאגאטנא םוש ןייק זא ,ןעמוקאּב ךיז ףראד סע

 ,סנָאזניװעל רעגנעהנָא םעד ,סדעגניטע ןיא זא ,רעּבָא ןסייוו רימ .ןעוועג ןאראפ טשינ זיא

 טשינ ןוא ןטלאהאּב טשינ טָאה רע עכלעוו ,(גנאגסנּבעל ןַײז ןיא ךיוא לייט םוצ ןוא) קרעוו

 םארגָארּפ רעשיליקסאמ רעד ןופ ןטקנופ עטסקיטכיװ יד טקירדעגסיוא ןיוש ןרעװ ,ןגיוושראפ

 רעכעלטלעוו ר אפ ןוא ,טפאשטריװ-לָאהָאק ,טַײקשיקאּוװצ ,ןּבױלגרעּבָא ן גע ק עדנאגאּפָארּפ

 ױזַא סורעלק רעד טָאה עשז-ןיוש .(לשָאמעל ,דרע ףא) טעּברא רעוויטקודָארּפ ןוא גנודליּב

 טסייוו ךַײרנַײװ ? גנוטיירּפשראפ רעייז וצ ןוא ןעגנוניימ עכלעזא וצ ןעוועג םיקסאמ שילידיא

 ןרעגניטע ןופ ןכאמ וצ דעק ,סָאד טקעלק יצ רעּבָא !טוג ,ןגָאז וצ םעד ןגעװ טשינרָאג

 רעד ראפ ןעמוקאּב ךיז טעװ גנוטכַײלאּב עקידענושעמ אראפ סָאװ ? ןדִיי ןכעלמורפ א

 ןכרוד ןטכארטאּב יז ןלעװ רימ ּביוא ,רעּבַײרש-עלָאקסאה עקידנטַײדאּב ךאסא ןופ עַיפארגָאיּב

 !עַײװעל רעייז ףא ןטקאפ יד ןופ טקעּפסא
 וָאנאדשז ןיא, זא ,טלײצרעד רע ןעװ ,טעלַײּפסיה סכַײרנַײװ ךיז טליפ קראטש יװ

 (ג!םיּבארױשָאל ןשידינענ םענופ םאט ןפא ןוויײמ א ןַײז ףראד עמ) סרעגניטע ןּבָאה עפוג

 ןעװעג :עװעשָאכ ןוא ,טסעג יז וצ ןעמוק ןגעלפ לָאמלײט .ןרעמיצ ענַײּפ ףניפ טאהעג

 -נא ןא .(!) ןיילא רַאטאנרעּבוג רעד עליפא לָאמניא ,(!) רענעשזניא ןא ,לַארענעג א לָאמ א

 -אז רעד ,רעציװעשיט רעד ייז ןשיװצ ,םינָאּבאר ריפ ייז וצ ןרָאפעגנַײרא ןענעז לָאמ רעד

 ץראה שיטאּבעלאּב א יו ,שעמאמ טליפ עמ ."(א!װ ,ו) רעשיטעטשַײנ רעד ןוא רעשטשָאמ

 לָאז עמ ,ליװ ךַײרנַײװ זא ,רָאלק זיא סע .סעסַײמ יד ָא-טָא ןופ ץלָאטש טימ ןָא טלעװק

 רָאנ ,רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ זױלּב טשינ ןדייז-רעטלע ןא יװ ןרעגניטע ןעמענאּב

 .ןטכארט םעניא ןוא ןּבעל ןיא ךעסונ ןשיטסישידיי-קידלסעּבעלאּב ןצנאג ןופ ךיוא

 עריוט זא ,ןעעזעג עמיולש רעגנוי רעד טָאה רעטעפ םענופ ּבוטש רעטנארעלָאט רעד ןיא;

 ןרָאװעג טגײלעג זיא ָאד ןוא 0 ןטנעמעלע עקידנפמעק עקפאד טינ ןענעז עמכָאכ ןוא

 -פוא ןא ,רעטעדליּבעג א ןַײז ןעק עמ זא :גנאג ןקידרעטעּפש ןַײז ראפ ןייטשטנורג רעד

 ןשידִיי ןלענָא;צידארט םעד ןופ ךיז ןסַײרּפָא טינ ןגעווטסעדנופ ןוא שטנעמ רעטרעלקעג

 .רעניװ .מ -- רימ ןופ םוטעמוא ןעמאטש ןרעמאלק יד ןיא ןעגנוקרעמאּב יד (1
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 -עג עקאט זיװעד רעקיזָאדרעד סָאד זיא יצ ,ןזיוואּב טשינ סיוכרוד זיא'ס .יָןּבעל-רעגיײטש
 יד ףוא טלעטש סָאװ ,ףארגָאיּב רעד רעּבָא .גנאג סרעגניטע ראפ "ןייטשטנורג, רעד ןעוו
 ?טקאפ ןטלייצרעד םעד ֹוצ ךיז רע טלאהראפ יו -- גנוטּפיױהאּב

 -שידַיי-קידלסעּבעלאּב ןַײז וצ טמוק סע  ּוװ רעּבָא ,רעשרָאפ א זיא ךַײרנַײװ
 -לװלָאװ א ןיא טריזאטנאפ ,לאטנעמיטנעס ןוא ךעלסיז רע טרעװ ,עִיצּפעצנַאק רעכעל
 -אמךלאװק םענופ ּפָא זַײװרעטרע עליפא טגיונ ,סעסַײמ עצנאג ךעסונ ןשיטסינָאטעילעֿפ
 -יולק ףראד סָאד .(1 ןענאטשעג ןשינעעשעג יד אּב ןיילא טלָאװ רע ,רעגייטשא ,לאירעט
 רעלעװלָאװ רעד ךרוד ,יז טרעװ רעּבָא ןסעמעניא ;עמעט יד ןכאמ "רעקידעּבעל, טשרעמ
 .טעטילאנאּב וצ טריפרעד ,רעמָאש אל א טַײקיטפאהנאמָאר

 א ןעװעג (?) וצרעד ךָאנ זיא סָאװ ,(טנגוי ןַײז ןיא רעגניטע) רעכָאּב רעגנוי רעד,
 רעּבָא .0) םינָאכדאש יד אּב ןעמונעגסיוא רעייז טָאה ,לפעק קנילפ א טימ רענרעל-ליֹווו
 .ןעמעוו יבא ראפ ןוז-"רעדורּב םעד ןּבעגקעװא טלָאװעג טינ טָאה (רעטעפ ןַײז) לדנעמ 'ר
 ךעלדנע םיא טָאה סע ןענאווזיּב ,רעּבַײלקרעּביא ןא ןַײז וצ ןעניגראפ טגעמעג ךיז טָאה רע
 ריווג רעשטשָאמאז םעד טימ "ןוטעג , טָאה רע :(!) געוויז ןקיסאּפ א ןעניפעג וצ ןטלַאגעגּפָא
 -לעװ ,('דלָאג; ןסייה ףראד'ס ;רעלעפקורד א םענָאּפא -- "ףלָאװ,) ףלָאװ ּביײל עדוהעי
 עמיולש .ןעדלָאג רעטכָאט רעטסגנִיי ןַײז ראפ םעלשומ םעד ןּבָאה טלָאװעג טָאה רעכ
 ,קילג םעד ףא ןעװעג ענאקעמ םיא טָאה רענייא רעדעי ...(!) טאהעג ענעסאכ לזאמ וצ טָאה
 םוטעמוא ךַײרנַײװ טלאפ ליטס אזא ןיא .(אוצ .ז ,ו) ".וװ .זא .א ...ןפָארטעג םיא טָאה סָאװ
 .(6 רעגייטש ןשיטאּבעלאּב רעדָא ןכעלשידִיי ןּבעגרעּביא לי רע ּוװ ,ןיײרא

 סרעגניטע ןופ סולשאּב םעד ךַײרנַײװ *טלָאמ  ךעלריפסיוא ןוא "שיטאמארד, רעייז
 עטסקיניײװעניא .יד ןוא ,ןיצידעמ ןרידוטש גרעּבמעל ןייק ןקיש וצ םיא ,סעדָא ןיא טניײרפ
 למַײרטש ןטַײּבראפ םאּב ןריפ טפראדעג ךיז טימ טשרעמיולק טָאה רעגניטע סָאונ ,ןפמאק
 ליוו ךַײרנַײװ סָאװ ,דליּב םוצ דָארג טסאּפ סָאד .(אא--אאווו .ז ,ו) קָאר ןוא טוה ףא ןטפאק ןוא
 -נייש , סכַײרנַײװ ראפ שיטסירעטקאראכ יוזא זיא טרָא רעצנאג רעד .ןרעגניטע ןגעוו ןּבעג זדנוא
 רעיונעג ,ןַײז טשינ לָאז רע טנאסערעטניא קינײװ יװ ,םיא ןזומ רימ זא ,רעגייטש "ןשירעּבַײרש
 יז ןיא .(567--559 .ז ,ו) 2--1 .מונ ווירּב יד ןענעז טרָא םעד וצ ןלאווק יד .ןעלדנאהאּב
 וועגא) ליטס ןקידרעדולּפ קידעצילעמ א ןיא ןֹוא סעכיראּב לָאמ ייווצ עיצאוטיס יד טרעוו
 ןרעכעלריפסיוא ןטשרע םעניא .טלייצרעד ןרעגניטע ןופ (שירעמשטַײד ןקיזַײרג רעייז א ןיא
 לאלכיּב "למַײרטש, ןגעוו ףמאקסנסיוועג רעד זיא םיֹוּברעדעצ .י וצ ווירּב ןטסנרע רעמ
 ןוא בַײװ סָאװ ןופ ,סעגַײד ענַײז ןגעװ זיולּב ָאד טלייצרעד רעגניטע .טנָאמרעד טשינ
 ןוא טגערעגפוא ןַײז יװ ןוא ,(* ןּבעל םּוידוטש ןַײז ןופ טַײצ רעגנאל רעד ןיא ןלעװ רעדניק

 עקיטפאהלפייווצ ענעדישראפ טיֹול *טַײקיטּפאהנאמָאר, עכעלטפאשנסיוומוא עלעװלָאװ יד ,לשָאמעל ,עז (1

 ,85--82 .ז ,11--8 .ז .1927 ענליוו *.הרָאי 17 ןיא עטכישעג רעשידַיי רעד ןופ רעדליּב ,טניוומערוטש, ןיא ןלאווק

 .װ .א .א .וװ .א .א 116--111 ,102--97 .ז

 רעטַײװ ךָאנ ךארּפש-עטסעמאש ײעכעלמיטסקלָאפ , טשרעמיולק ןַײז טעשָאּפ ןכַײרנַײװ טריפראפ לָאמ ךאסא (6

 .ןּבָאה סע ףראד עַיגָאלָאעדיא עכעלרעגריּבניילק ןַײז רעדייא

 ןופ סא טײג עַ;לימאפ יד יװ ,ןעזוצ רעדײא,) עמזוג עקידעצילעמ סרעגניטע רעּביא טרעזאכ ךַײרנַײװ (

 רעדניק יד טימ ּבַײװ ןַײז ןוא ,טױנ ןופ ןעװעג טַײװ רָאג עַילימאפ סרעגניטע זיא ןסעמעניא שטָאכ ; ("'טיונ

 רעגניטע זיא יצ ,שיטאמעלּבָארּפ לאלכיּב זיא'ס .םיא ןָא ןעװעג סענואפעמ עשָאקשינ ןוָאי ךאסא ךיז ןּבָאה
 רעגניטע רעכלעװ וצ ,םָארק א טאהעג טָאה ּבַײװ ןַײז .ןוידוטש ןרָאפעג עסָאנראּפ ּבילוצ זױלּב עקאט
 יר .ףןעלגעמואפ ןעװעג רעטעּפש ךיֹוא יז זיא לאלכיּב ןּוא ,סעכַײש ןײק ןּבָאה טלָאװעג טשינ םענָאּפא טָאה

 ןיא טכארּבעגנַײרא ַײרעטקָאד ןַײז טיכ רעגניטע טשינ טפָא רעיז טָאה עסָאנראּפ ראפ סעסָאנכאה-טּפיוה

 ןרָאפ טעצייעג רעִירפ ךאסא ןיוש םיא ןּבָאה ,םיליקסאמ רעשטשָאמאז יד ,םירײװַאכ ענַײז זא ,ןסײװ רימ .ּבוטש

 סָאװ ,"קיטכעדראפ , זיא סלאפנדעי .ליקסאמ ןגנוי א ןופ לאעדיא רעשיּפיט רעד ןעװעג ךָאד זיא סָאד : ןרידוטש
 הטָאנ סַאד, (2 ןוא 1 ווירּב ןיא) ןכַײרטשוצרעטנוא ןוא ןקידייטראפ וצ לָאמ ײוװצ ךיז קיטײנ ראפ טלאה רעגניטע

 ."ּבאגעּב סערָא ךאנ ךימ ךיא ןעלליװטנערעד םוא ,רהאוו עכאזרוא יד
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 -עמ ןרידוטש וצ טרָאד ןוא גרעּבמעל ןייק ןרָאפ וצ ,סולשאּב ןַײז ןעמענפוא טעװ ּבַײװ זייּב
 רעד ."גונעג גידנעטשנא טכינ ראפ ןטלאה רעשפע טעװ עמ סָאװ ,םוָידוטש א ,ןיציד-

 רעטעּפש רָאי ּבלאה א ןּבירשעג ,ןכַײרנַײװ טיול ,זיא סָאװ ,ווירּב רעטסנרע קינײװ ,רעטייווצ

 טאסערדא ןראפ יוזא טשינ טנכערעגסיוא ןצנאגניא זיא ,עזיור-ענאכ דניק-רעטסעוושעג ןַײז ֹוצ
 לַײװ ,"(גנודיילק) טכארט עשטַײד, ןַײז ןפרָאװעגסױא םיא טָאה סָאװ ,ּבַײװ םענעגייא ןראפ יװ

 -לעו ןופ ,שטשָאמאז ןיא עכָאּפשימ ריא ןוא) ריא וצ טעװ רע זא ,טאהעג עריומ טָאה יז
 .ןרעװ טדמערפראפ םעד ּבילְוצ (עדייּב ייז וצ טעװ ,ןעוועג קיגנעהּפָא לעירעטאמ זיא יז רעכ
 רענַײמ גנוגידייהטרעפ רוצ, "ןעניד, ךעלטנגייא ףראד ווירּב רעקידרעדױלּפ רעצנאג רעד
 םוצ רימ ןעמוקאּב ,רעטעּפש רָאי ּבלאה א ,טשרע ָאד ןוא .(6 ,564 .ז ,וו) "טכארט ןגיטצעי
 ענעּבילקעגסיױא ךעלכאזיד !ןפמאקסנסיועג עשלמַײרטש יד ןגעװ ןרעה וצ לָאמ ןטשרע

 .סערוש 10--6 ענעקורט ןיא ןרעװ טלעטשעגפיונוצ טפראדעג ןּבָאה (1 ווירּב עדייּב ןופ ןטקאפ
 -סנסיוועג ,עוויווס רעשיטאּבעלאּב א ןיא סולשאּבדעכָאּפשימ א) ןעיניא רעד דָאהג רעּבָא גיוט

 ןוא ,עיצּפעצנָאק סכַײרנַײװ ראפ (למַײרטש םעד ּבילוצ רעכערּבנעמיוצ-טשינ םענופ ףמאק
 ."עיצאּוטיס עשיטאמארד, עטלָאמעגסױוא ךעלטיירּב א ןופרעד טרעװ סע

 -אּוטיס עקיטכיװ קיניײװ ךָאט ןיא עכלעזא ךעלריפסיוא יוזא טּבַײרשאּב ךַײרנַײװ בוא

 ,ןכירטש עניימעגלא ןיא שטָאכ ןַײז לָאז ,ןָא טשינ רע טקרעמ סָאװראפ ,ךיז טגערפ ,סעַיצ

 -נידאּב עכעלטפאשלעזעג ערעסָאװ ןופ :ןפאש סרעגניטע ןופ סוהעמ ןכעלטפאשלעזעג םעד
 ךיז רע טָאה ןטכיש ןוא ןזײרק עכלעו וצ ,ןעמעװ וצ ;ןפאש סרעגניטע טמאטש ןעגנוג
 -עג ןפאש ןַײז טָאה ןשינעפרעדאּב עכעלטפאשלעזעג ערעסָאװ ;קרעװ ענַײז טימ טדנעוװעג
 ןיא ןּבַײרש סרעגניטע ןּופ טַײטאּב רעכעלטפאשלעזעג רעד זיא סָאװ ?ןקידירפאּב טפראד
 -ךליוּפ ןיא) רעּבַײרש-שידִיי א זא ,לָאמ עטשרע סָאד רעשפע ךָאד זיא'ס ? ךארּפש רעשידִיי
 טימ ,ריפ קינױטסּוװאּב ךיז טמענ ןוא ןליצ עשירעלטסניק-ןייר ךיז טלעטש (דנאלסור
 ךארּפש יד ןכאמ וצ קיסאּפ ןוא ןטיירגוצוצ קאמשעג ןטנוזעג ךאסא ןוא טַײקנּבענעגרעּביא
 סכַײרנַײװ ןיא טרעװ סקעלּפמָאק-ןגארפ רעצנאג רעד ָא-טָא .רוטארעטיל רעקידנעמוק א ראפ
 וצ ךעלריפסיוא ,קיטײנ ראפ טלאה רע שטָאכ .טריראּב טשינ טרָאװ ןייא ןייק טימ ריפניײרא
 טשינ טָאה סָאװ ,טָאטש ןופ לייט רענעי ךָאד זיא טניימעג) "סטָאטש , רעד ןגעװ ןלייצרעד
 ערעדנא ןוא ןרעגניטע ןגעוו גנוניימ (!ןפאש סרעגניטע וצ סעכַײש םוש ןייק ןּבָאה טנָאקעג
 טשינ זיא רע זא ,טזַײװ ךַײַהנַײװ .ןלאטעד .עלארטנעצ טשינ ןוא עקיטכיוו טשינ ןטולכאל
 -יל, רעד ןופ טַײטאּב ןכעלטפאשלעזעג ןכעלטנגײא םעד ןעלדנאהאּב וצ טריסערעטניראפ
 ."יצרעד רעד טימ ןוא גנוניימ "סטָאטש רעד טימ ."רעגניטע גנונַײשרעד .רעשירארעט
 רעד ריפנַײרא םעניא טּפעשעגסױא טרעװ טַײקיטעט רעשיּפָארטנאליפ סרעגניטע ןגעוו גנול

 .רעּבַײרש םעד ןופ טַײטאּב רעכעלטּפאשלעזעג
 .עמעט רעד וצ גנולעטש סכַײרנַײװ ןופ רעלעפטנורג רעקיטכיוו רעטייווצ רעד זיא סָאד

 ךיוא זיא ,ןעסונ רעכעלמורפ-קידלמיוּב רעד ,רעלעפ-טּפיוה רענעזיװעגנָא-רעירפ רעד יװ
 טול ,עִיצּפעצנָאק רעקידלסעּבעלאּב-שיטסישידִיי ןַײז ןיא טלצרָאװראפ רעלעפ רעקיזָאדרעד
 ןַײז וצ ןידסעּב ןוא "טָאטש, ןופ גנויצאּב רעד ףא ןוַײװּוצנָא עקאט טקעלק סע רעּכלעװ
 ןּפעשוצסיוא יידעק ,רָאטאנרעּבוג םעד ןוא םינָאּבאר ןופ ךוזאּב א סעּפע ףא רעדָא עַײװעל
 .רעגניטע יװ רעּבַײרש ןקיטכיוו אזא ןופ טַײטאּב ןכעלטפאשלעזעג םעד

2. 

 ןוא טכארּבעג טינ ןרעוו סרעגניטע גנוריזירעטקאראכ רעכעלסיז אזא ראפ ןלאווק יד

 ךַײרנַײװ ןעמעוו ךָאנ ,יד ןופ טינ ןוא ןכַײרנַײװ ןופ טינ (קידנגַײצרעּביא) ןזיוװעגנָא טינ

 -ָאיּב א ןופ ןענעק ןוא ,טנאסערעטניא רעײז ָאי עקפאד ןענעז עפוג סרעגניטע ווירּב יד : ךיז טייטשראפ (

 ,טַײצ רעד ןופ רעגייטש םוצ ;עִַיגָאלָאכיסּפ סרעגניטע וצ) ןרעוװ טצונעגסיוא ךַײר םינאפיוא ענעדישראפ ףא ףארג

 -רעדרעּביא רעטקעריד ןיא : סע טוט ךַײרנַײװ יוװ ,ןפיוא םעד ףא טשינ רָאנ .(.וװ .א .א רעגייטש ןשימָאנָאקע םוצ

 .סערוש עכעלטע סנטסכעה ןעמענראפ טגעמעג גנולייצרעדרעּביא יד טָאה רעגייטש םעד אּב .גנולייצ
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 -ָאטסיה-רארעטיל, עקיזָאדיד ןענאוונופ ,ןריּפשוצכָאנ טנאסערעטניא זיא סע .ךָאנ יז טּבַײרש
 ןענעק רימ סָאװ ,םעד טימ טמיטש יז טַײװ יװ ,ןלעטשוצטסעפ ,טמאטש "עיצידארט עשיר
 טרעװ אראפ סָאװ ,ןכאמ וצ רָאלק םורא יא ןוא ,קרעװ סרעגניטע ןופ ןענעיילסיורא
 -ַאד עכעלקדיװ יד טקורדעג טינ ןעעז רימ גנאל יוזא ,ןּבָאה ןענעק "סעיצידארט, עכלעזא
 סָאמ רעטסדנימ רעד ןיא ךיז טנױל סע לַײװ טשינ .ךיז ןעיוּב יז עכלעוו ףא ןטנעמוק
 לַײװ רָאנ ,ןדערמורא ןלעװ רימ עכלעוו ,רעּבַײרש יד ןופ ןעגנוניימ יד ןעמענ וצ טסנרע
 -ירָא, ןגָאמראפ רימ סָאװ ,ץלא ךערענא לַײװרעד ןענעז סָאװ ,ןעגנוניימ עקיזָאדיד דָארג
 ,ליײטרורָאפ אזא ,רעקיטכיר ,עיצידארט עטסעפ אזא ןפאשעג ןּבָאה ,ןרעגניטע ןגעװ "סלעניג
 רעד וצ וצ ךיז ןריר סָאװ ,עלא ףא ,קיניזטסּוװאּבמוא יצ קיניזטסּוװאּב ,טקריװ סָאד זא
 ךיז ןעק עמ קינײװ יװ ,ןרעװ רָאלק ךיוא םורא יוזא זדנא טעװ סע .רעגניטע עמעט
 ןעמאטש סָאװ ,ןטעּברארָאפ עשירָאטסיה-רארעטיל "עכעלטפאשנסיוו, יד ףא ןזָאלראפ
 -יל רעד ראפ עּבאגפוא יד טייטש סע טסנרע יװ ןוא ,לאויק ןשיטסישידַיי םענטּומ םענופ
 -ידיי יד סָאװ ,ןלעטשעג-רעטעלק עליפ יד ןעמארוצּפָא לָאקמעדיױק גנושרָאפ-רוטארעט
 .טפאשנסיוו-רוטארעטיל רעקיטפנוקוצ א ןופ ַײּבעג ןראפ טרעגלאוועגנָא ןּבָאה ןטסיש

 ןימ אזא רימ ןעניפעג 115 .ז ,ו .דּב רעטאעט ןשידִיי ןופ עטכישעג סנירָאג .ּב ןיא
 יד .דלעפנעטקא ןוא רעגניטע ןופ ךעפייה רעד ןעװעג זיא רעּבָאלטָאג, :ננולעטשטסעפ
 עיטראפ זיא סע רעכלעװ ןגעק סרעסעמ ןייק ןפראש וצ טאהעג טינ ןּבָאה ייווצ עטצעל
 טיֿמ טרעוװאכעג ךיז ןּבָאה ייז .עטעדליּבעג טימ ןוא עמורפ טימ םעלָאשעּב טּבעלעג ןּבָאה ןוא
 םענייק טימ טאהעג טינ ןּבָאה יז .ןעמעלא טימ טשימעגסיוא ןעוועג ןענעז ןוא ןעמעלא
 יז בוא ןוא ,םענייק ןגעק טַײקטרעטיּבראפ םוׂש ןייק טאהעג טינ ןוא סעניוּבשעכ ןייק
 ,עליימ ."ןפיוא ןקיור א ףא ןרָאװעג ןּוטעג סָאד ןיא עלָאקסאה ךיז םורא טיירּפשראפ ןּבָאה
 רָאלק זיא --ןדלעפנעסקא עייגענעּב זיא גנולעטשטסעפ עקיזָאדיד ךעלרעכעל ןוא שימָאק יו
 ,קרעװ סדלעפנעסקא ןיא קוק א טּפאכעג ןיולּב לָאמניא שטָאכ טָאה סָאװ ,ןרעדעי
 ךיז קיטיײנ טינ זיא וצרעד ."טלעוװ עטראנעג יד, ןיא רעדָא "לכיטנרעטש, ןיא ,לשָאמעל
 ןוא סעדיסכ ןגעק ףמאק ןַײז ןגעװ ןגָאזסעדײא םענעגייא סדלעפנעסקא ףא ןפוראפ וצ
 -רעד ,ןפאש ןשירארעטיל ןַײז ןופ -- טגָאז ןיילא רע יװ -- ץנעדנעט-טּפיוה סלא ןּבױלגרעּבָא
 ויא סדלעפנעטקא ףמאק רעקיזָאדרעד דָארג זא ,ןזַײװּוצנָא קיטיינ טשרע טינ ךיוא ויא וצ
 סעַײג .גרוּבזניג .ש עז) .ןקורד טנעקעג טינ קרעװ ענַײז טָאה.רע סָאװראפ ,עּביס יד ןעוועג
 רעּבָא .(54--43 .ז ,1928 ענליוו ,װ ,דֹּב ,"ןטפירש עשיגָאלָאליפ , ,דלעפנעסקא לעָארסַי ןגעוו
 .שלאפ ןוא זעיצנעדנעט גנוריזירעטקאראכ עכעלסיז עקיזָאדיד זיא ןרעגניטע עייגענעּב ךיוא

 ,רעּבַײרש א ןגעװ יװ ןרעגניטע ןגעװ עַיצּפעצנַאק רעקיזָאדרעד ןופ "לאווקרוא, רעד
 -ראפ םוש ןייק טאהעג טינ, טָאה סָאװ ןוא "ןעמעלא טימ טשימעגסיוא, ןעװעג זיא סָאװ
 רענליװ ןיא סלעּפאק .א לקיטרא רעד זיא "עיטראּפ זיא סע רעכלעוו, ןגעק "טַײקטרעטיּב
 עקיטנורג עטשרע, ןא ראפ ךַײרנַײװ טרעלקרעד לקיטרא ןקיזָאדמעד .(ב"ערּת) "סקנפ
 א ןעזייר .ז טניפעג םיא ןיא ןוא *"ןרעגניטע ןגעװ טעּברא (רעניוו .מ--וויסרוק ןַײמ)
 ןּפעש סע ןכלעוו ןופ ,לאווק-טּפיוה רעד זיא סָאד ."עלעקרעס, ןופ יזילאנא ןכעלטנורגג
 לסיּבא לקיטרא םעד ףא ךיז קיטיינ זיא רעּבירעד ,ךַײרנַײװ ללס ,ןעזייר .ז ןוא ןירָאג ַײס
 ,ןטעטַידרוסּבא עלא ןזַײװאּב וצ ףא ךעלריפסיוא גונעג טינ עקאט שטָאכ ,ןלעטשוצּפָא רעיונעג
 .טרָאד ךיז ןעניפעג סָאװ

 ןַײז ןיא ליקסאמ רעקיצנייא רעד רעשפע ןעװעג זיא רעגניטע, :טלייצרעד לעּפאק .א
 -עד א) לטעטש ןַײז ןופ סעציײלּפ עטלא יד ףא קארפ םעד טפעלשעג טינ טָאה טָאװ ,טַײצ
 ,ליקסאמ רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא רע .(!עלָאקסאה רעד ןופ סעּבאגפוא יד ןגעװ עיציניפ
 -אַּב) ןּבעל ןשידיי םענופ סעמרָאפ עטלא יד וצ עּביל ענייר עסעמע יד טליפעג טָאה סָאװ
 טינ םענייק טָאה רע .(.װ .מ--טכארּבעג טינ "לאווקרוא , םעד ןיא ןיוש עליפא ןרעװ ןזַײװ
 א ראפ ןלעטשסיורא טלָאװעג טינ לָאמנייק ךיז טָאה ןוא (?) טכאלעגסיוא טינ ,(6) טרעסומעג
 ביל ןעוועג םיא זיא םרָאפ רעטלא רעד ןיא ןּבעל עשידִיי סָאד, *... רעקידיירּפ ןוא רערעל
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 טּבעלעג, טָאה רע "..עטלא יד ןופ םענייא ראפ ןטלאהעג ןיילא ךיז טָאה רע .רעַײט ןוא
 יד טימ ןטקילטנָאק ןייק, "..טַײקשידִיי רעטלא רעד ןופ טפול רעד טימ טמעטָאעג ןוא
 ךערע םעד ןיא רעטַײװ ױזַא ןוא "טאהעג טינ, רעגּניטע טָאה "שטשַאמאז ןופ ןדִיי עמורפ
 .ןָאט םעד ןיא ןוא

 רעּבָא ןטַײדאּב סָאװ ?סעמע גנורילומרָאפ אזא זיא יצ ןוא קיטכיר עקאט סָאד זיא יצ
 לָאהָאק םענופ ןעניושראּפ עקידנריפנַא ענעדישראפ ןגעק סרעגניטע סעמארגיּפע עפראש יד
 1 ?טָאטש ןַײז ןיא

 רעסעּב ןפאש ןַײז ןוא ןרעגניטע טָאה רעכלעװ ,םיוּברעדעצ .א טָאה סָאװראפ
 ןופ זא ,ןרידנעמָאקער וצ קיטיײנ ראפ ןטלאהעג ,לעּפאק רעדײא טנעקעג ןוא ןעמונאּב
 א ןרעװ טקורדעג טינ ןלָאז ,םישרָאי סרעגניטע רָאפ טגײל רע סָאװ ,עּבאגסיוא רעד
 ןעטייהנעגעלעג עכנאמ ייּב טָאה רע סָאװ ,עדנעססאּפ טינ יד, :סעמארגיּפע ןוא רעדיל לייט
 גָאזנָא רעקיזָאדרעד זא ,ןסייוו רימ ? (22 .מונ ,1869 ,"רשבמ לוק,) "(!סאּפש םוצ ןעּבירשעג
 רימ שטָאכ ,(רעטַײװ עז) עּבאגסיוא סכַײרנַײװ ןיא עליפא טקריװעג ךָאנ טָאה סמיוּברעדעצ
 ץנעדנעט יד ןעוועג ןָא ּבײהנָא ןופ ןיוש זיא םורא יוזא ;סָאמ רעסָאװ ןיא יונעג טינ ןסייוו
 ןענעז סָאװ ,קרעװ יד ןיא ךיוא רעּבָא .ןפאש סרעגניטע ןופ רעטקאראכ םעד ןרימשראפ וצ
 ןגעק ,סעדיסכ ןגעק ףמאק ןופ ןליּפשַײּב עפראש גונעג רימ ןּבָאה' ,ןרָאװעג טקורדעג ַָאי
 יידעק ,ןליּפשַײּב גונעג -- ,רעריפנָא עשלָאהַאק עטמיטשאּב ןגעק סעכַאּפעל ןוא םזילאקירעלק
 ןוא "עיטראּפפ רעטמיטשאּב א ןגעק "סרעסעמ טפראשעג, ָאי טָאה רע זא ,ןזַײװרעד וצ
 -ירעלק םעד ןוא םידיסכ ,לָאהַאק טימ םעלָאש ןשילידיא אזא ןיא טּבעלעג טינ טָאה רע זא
 , .6םזילאק

 :ןרעטסומ עכעלטע

 טרָאד ןכוז ,ןעד ץע טניימ ;סָאװ ...
 ' ? םִלָאּבאג-טָאטש ענעי

 ,טרָאװ סעכעלטיא ןיוש ךָאד סײװ ךיא

 .םִיָאטאכ ךָאנ ןכוז ייז
 :ןטעװ ייז טימ רעּבָא ךימ לעװ ךיא

 .ןןטעּב| ענעגייא ערעייז ןיא ןענעז םִיָאטאכ יד
 !עסוסא

 ,ןעגַײצ וצ, יידעק זיולּב ןּבירשעג ןענעז סעמארגיּפע עקיזָאדיד זא ,טיג םיוּברעדעצ סָאװ ,גנורעלקרעד יד (
 רָאט ןוא טניײמעג טסנרע טינ ,ךיז טײטשראפ ,זיא "קאמשעג טימ ןעשירוי .םיא ןעגנערּבסיױרא סעללא ןעק ןעמ זַא

 .ןרעװ ןעמינעג טסנרע טינ

 ךיוא ןעװעג ןּבעל ןטאווירּפ ןַײז ןיא זיא רעגני:ע זא ,טינ טַײװ ךָאנ טַײטאּב סָאד : ךיז טייטשראפ (5
 רעשיסאלק ריא ןיא גנורעלקפוא רעשיעּפָארײא רעד ןיא עליפא .זע;גילעריטנא ןטלאהעגסוא שיטקארּפ
 .ןטלאהעגסיוא ןצנאגניא טארפ םעד ןיא ןעװעג רעיײטשרָאּפ עטסלאקידאר יד ןופ לײט א רָאנ זיא* טַײצ
 עשיטילָאּפ-לאַיצָאס עטמיטשאב ןגעק רָאנ טדנעװעג גנורעלקפוא עכעלרעגריּב יד ךיז טָאה רעּבָא רעטּפָא ךאסא

 קיטקארפ ןוא ערעל רעזעַיגילער רעד ןגעק -- רענעטלעז ;סורעלק ןוא עכריק ןופ סעַיזנעטערּפ עשימָאנָאקע ןוא

 קיגײװ ָּאג ןעװעג טארּפ םעד ןיא ןע:עז סָאװ ,רערעלקפוא לײט םענעי וצ ןרעהעג םיליקסאמ עשידִיי יד .עפוג

 ןָאסלעדנעמ טַײז, זיא ,ןטיהּפָא יז ןּבעל ןטאווירּפ ןיא ןיילא ןוא -- עיגילער ןוא סורעלק ןריקיטירק .ןטלאהעגסיוא
 טַײװ םעד אּב גנונַײשרעד עלעלאראּפ יד ןסעגראפ טינ רָאט עמ) גנונַײשרעד עכעלנייוועג א ןעוועג ?ןעלעדנעמ זיּב

 זיא סאלק רעזאושזווּב רעקידנעילּבפוא רעד .(טַײצ רענעי ןופ רעּבַײרש עשיסור ןוא עשיעּפָאריײא לייט ןטסערג
 -וצּפָא זַײװנטַײצ ןוא זַײװלײט ,זַײװרעטרע רָאנ ,עיגילער יד ןטָארוצסױא טריסערעטניראפ ןעוועג טינ לאלק-ךערעד

 --.סעלצאזינאגרָא עריא ןוא עַיגילער רעד ןופ טַײטאּב ןשימָאנָאקע ןוא ןשיטילָאּפ-לַאיצָאס םעד ןכאווש

 זעֵיגילער רעמ ןעוועג טינ קעּפָאסילעּב ,םיא ןגעוו ןסייוו רימ סָאװ םעלא ךָאנ ,ןּבעל | שי טק א רּפ ןיא זיא רעגניטע

 -קיאטש רעד זא ,ערָאװס א זיא סע .עלעדנעמ רעדָא רעּבָאלטָאג עליפא ןוא ןָאזניװעל ,ןָאסלעדנעמ ,לשָאמעל ;רעדייא
 טארֿפ םעד ןיא זיא ,ןפורעג גנאל טַײצ א םיא טָאה עמ יװ ,יָאמָאלאז עגיטסול , רעכעליירפ-סגּבעל רעכעלטלעוו

 -ירעד .טַײצ רערעגנִיי ןַײז ןיא סרעדנוזאּב .םיליקסאמ עטנָאמרעד יד רעדיײא רעַײרּפ ךאסא ,"לקע א עליפא ןעװעג

 .קאמורפ ןימ א ןכאמ םיא ןוֿכ עקפאד ןליוו ןפארגָאְיּב עשיטסישירַיי יד ּביוא ,דרוסּבא ןוא שלאפ סע זיא רעּב
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 ו

 ,רָיי רעד טרָאד ךיז טקינַײּפ סָאװ

 ? טכענ ןוא געט עצנאג רָאג

 ,דימ טשינ טרעװ ,טסאפ ןֹוא טסאפ רע
 ? טכעלש יוזא ןעד רע זיא

 ,עטױכ ןייק רָאג רעסָא ויא רע ,ןיינ

 .ןעטיוש| רעסיורג א ךעּבעג זיא רע רָאנ

 ! עסוסא
 ןיליפט ןוא סעלאט ןיא רעד זיא רעװ

 ? לירּב רעסיורג רעד טימ

 ןילוח ערָאמג יד ןּפָא טגיל םיא ראפ

 .ליטש טגרעל רע ןוא

 ,םוכָאנ 'ר ,רימ ךיז טכאד ,ךָאד זיא סָאד

 .ןםיכָאװער ךאסא עמערָא יד אּב טסַײר סָאװ

 ! עסוסא
 ןשטנעמ ןּבעג ןעיריּפ ןסיורג א ...

 ,עכָארּב א ראפ ןּבער םעד

 ןשטנעּב ךאס ץנאג א ײז לָאז רע

 .עכָאלצאה ןּבָאה ןלָאז יז

 :רעשיוי ןסיורג א ראפ עליפא סע טלאה ךיא

 .ןרעשיוא| ןא ןרעװ וצ ךָאד ףראדאּב עּבער רעד

 (1!:עסוסא

 -עטקאראכ רעייז רעשפע ןעיוּב ןירָאג ןוא לעּפאק ןכלעוו ףא ,סרעגניטע עלעסַײמ סָאד
 ןוא טָאּפש ,לטיּב טימ לופ דָארג זיא ,(251--246 .ז ,ו) "ליכָאר-ךעליוה רעד, :גנוריזיר
 -ילס עסַײמ רעד ןיא טרעוו קידאצ םענופ .םזיקידאצ םעד עייגענעּב ןשינעכעטש עשיטסאקראס
 סעִיצאקָאװָארּפ עטמיטשאּב וצ םיקסאמ טינ זיא רעגניטע שטָאכ ,טכאלעגּפָא ףרַאש ַײסיװ
 -סיוא ךָאד טרעװ ןּבער ןופ רוגיפ יד .סעּבער יד עייגענעּב םיליקסאמ עקידלטעטש יד ןופ
 -- .עשירעגירטאּב ןוא עקידכעּבענ א יװ טלָאמעג

 עקפאד ךיז ןּבָאה טַײל-לָאהַאק ןגעק סעמארגיּפע עקיכעטש ענַײז ןופ ןרעטסומ עכעלטע
 : ׂ :טיהענּפָא ָאי

 לָאטנעמיל לרעמש עּבער

 לָאהָאקאהשָאר ַא ןעוועג זיא

 .רָאי קיצנאווצ יוװ רעמ ,טָאטש ןַײז ןיא
 רָאה יד טימ ןּוט וצ טאהעג טָאה

 .ןסַײר וצ סענָאמלא עמערָא ןופ

 .ןסַײק ןייק ןעוועג טשינ רע זיא
 :ןעניושראפ וצ רע טגעלפ םירישא

 .ןעניולאּב ראפרעד םיא ןגעלפ ײז

 / סענָאטאמ ןעמענ וצ טשינ טגעלפ רע

 ;סענָאמלא ןוא טַײלעמערָא ןופ

 ,טניולאּב ּבַײװ ןַײז רָאנ יז ןּבָאה
 .טניושראפ עקאט ייז רע טָאה

 ןּביז רָאי א ןאמ-סלָאהָאק ןעוועג זיא רע

 .(3 ןּבילּבעג רעשיוא ןא טרָאּפ זיא ןוא

 =יצ רימ סָאװ ,עמארגיּפע עשיקידאציטנא עשיטסאקראס יד ךיוא עז ,214--269 ;} "עסוסאפ דיל םענופ (1

 -יר זא ,ךעלגעמ רעײז .עּבאגסיוא ןַײז ןיא ןעמענַײרא טמעשעג ךיז טָאה ךַײרנַײװ סָאװ ןוא (134 .ז) רעטַײװ ןריס

 ןעֶיצאּב ןרָאטידע =עכעלטפאשנסיווא בוא .ןימ םעד ןופ ןּבילּבעג זיא סָאװ ,לטשער טצעל א זיא עמארגיּפע עקיזָאד

 ןּבָאה עשורעי ןַײז ןופ סרעטיהּפָא ערעדנא יו ,רָאלק ןיוש ךָאד זיא ,ןפאש סרעגניטע ןופ לטעלּב םעד וצ יוזא ךיז

 -מיטשאּב רעד ףא =ןטָאש ַא ןפראוע טנָאקעג ןּבָאה סָאװ ,ןפאש ןַײז ןופ ןטנעמָאמ עלא וצ ןעַיצאּב טפראדעג ךיז

 .טַײקכעלנעזרעּפ סרעגניטע ןופ רעטקאראכ םעד ןגעוװ עַיצּפעצנָאק רעט

 .544 .ז ,װ (2
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 א רָאג ןעװעג ןענעז ןוא טנאה וצ טנאה ןופ ןעגנאגעג ןענעז סעמארגיפע עקיזָאדיד
 ךיז ןעלגיּפש עריטאס רעשיטאמארגיפע רעפראש ןייא ןיא .לָאהָאק ןגעק "רעסעמ ףראש,
 .טַײל-לָאהָאק ןגעק ףמאק ןַײז ןופ ןטנעמָאמ עשיטקאפ עטמיטשאּב ּפָא

 לָאמא ךיוא רימ ךיא ןיּב !ונ

 .לָאהָאקאהשָאר (1 רעקשישטשאט א
 יירד א ...םעֶד טימ רימ ּביג ךיא
 ;יירשעג ןסיורג ץנאג םעד ןוא
 ;ּור ןייק םענייק זָאל ךיא

 ...וד ךיא גָאז ןכעלטיא וצ

 ןּבַײרטסױרא טָאטש רעד סיוא ךיא סייה םעד
 ,ןּבַײרשנַײרא (ןטורקער) עיצּפירקסנָאק רעד ןיא -- םעד

 ,עריד רעד סיוא ןּבַײרטסיױרא ךיא סייה םעד
 ,עריסעמ לקיטש א רימ ךיא גָאז םעד ףא
 ;ןלעטש עניסענ ךאסַא םעד

 (3 .וװ .זא .ַא ...? ןלעװק טשינ ךיא לָאז ונ

 וצ סעכַײש א טָאה "עריסעמ לקיטש, ןגעוװ שינערעהוצנָא סָאד זא ,ןטלאה ףראד עמ
 -עג ןרעגניטע רעשפע סָאד טָאה עקאט לָאהָאקאהשָאר רעקיזָאדרעד .עִיפארגָאיּב סרעגניטע
 רעּבָא ליו לעפאק .םָאלּפיד ןקירעהעג א ןָא רעטקַאד סלא טריקיטקארּפ רע זא ,טרעסאמ
 א סלא ,עיצידַארט עקיטכיר א טנָאז סע יװ ,ןרעװ טכארטאּב טינ לָאז סָאד זא ,עקפאד
 -יד טריגירָאק רע ןוא ,('רוא-ידרומ,) ןטנארוקסּבָא עשיליקסאמיטנא יד ןופ טקא-עמָאקענ
 -אֹּב א רָאנ ,"רוא ידרומ, יד ,טניימ עמ יװ ,טינ םיא ןּבָאה טרעסאמעג, זא ,עידעי עקיזָאד
 טסייװ לעּפאק ןענאוונופ ."ע;לא ןא רעּביא םיא ףא ץראה א טאהעג טָאה סָאװ ,סָאּבעל
 -פע ןוא) ןקיטכיוװמוא ןא סיוא טשטַײט רע זא ,ערָאװס א .סיוא טינ זדנוא רע טגָאז ,סָאד
 דיל עצנַאג סָאד שטָאכ ,ויטָאמ-טּפיוה א יוו--דיל םעניא רָאזיּפע (ןקידסעמע ןא עקאט רעש
 .עִיצּפעצנָאק סלעּפאק ןגע ק סעדייא ,ריוּפאק טקנופ ,טגָאז

 זיא .וװ .זא .א םזילאקירעלק וצ ,לָאהָאק וצ גנּויצאּב עשירענגעק סרעגניטע :לָאמאכָאנ
 ןוא ןַײזטסּוװאּב ,טלאהניא ןלאָיצַאס-ש י ר עפמ ע ק טימ טּפאזעגנַא ק ר אט ש יוזא ןעוועג טינ
 יּפַא רעּבָא .(= ןעגנוטערטסיורא סנָאזניוװעל ,לשָאמעל ,יװ טַײקנטלאהעגסיוא רעלעיּפיצנַירּפ

 ןוא סעִידעי עשיט קאפ יד וצ עריטס א ןיא ךיז ןלעטש :טסייה ,לאלכיּב יז ןענעקייל
 -יל ןַײז ןלָאמ שלאפיזעיצנעדנעט :טסייה ,טציא זיּב ןרעגניטע ןופ ןּבָאה רימ סָאװ ,קרעװ
 -עגּפָא עיצידארט עליופ יד ָא-טָא ףראד לָאקמעדיױק .רעטקאראכ ןכעלטפאשלעזעג-שירארעט
 סרעגניטע ןגעו דליּב וויטקעיּבָא ןא ןלעטשפוא ןענעק לָאז גנושרָאפ יד יידעק ,ןרעװ טפאש
 -יװא ןוא "ןרעּב עמורפ יד, יװ קרעװ עשיריטאס-ףראש עכלעזא .סוהעמ ןכעלטפאשלעזעג
 עשיטּפעקס עכלעזא ,טַײקשיקאּוװצ ןּוא םזילאקירעלק ןגעק טדנעוועג ןענעז סָאװ ,(+ "עלעט
 ןיא סעקייפס עפראש יד ;"עריומ יד, ןוא "לביטנרעטש סָאד, ,"עדיװ-ענָאמענ, יװ רעדיל
 -עג טינ עדאווא ןּבָאה ,קורדסוא םוצ ייז ןיא ןעמוק סָאװ ,עיגילער רעד ןופ םירָאקיא יד
 ןשידִיי םענופ סעמרָאפ עטלא יד ןקיטסעפראפ וצ, גנוקריוו יד ןוא ענַאװאק יד ןּבָאה טנעק
 ןוא רעדיל ךאסא ןופ ןוא "עלעקרעס, ןופ ץנעדנעט "עשיקאוווצ-יטנא , עטעליוּב יד ."ןּבעל
 טָאה; רע זא ,גנוטּפיוהאּב יד ןעמענוצנָא טינ ןפיומושעּב טּבױלרעד סרעגניטע סעמארגיּפע
 ןלעטשסיורא טלָאװעג טינ לָאמנייק ךיז טָאה ןוא טכאלעגסיוא טינ ,טרעסומעג טינ םענייק

 .רעשטשָאמאז -- םענָאּפא (}

 .541--528 .ז ,װ .דֹּב ,"לָאהָאקאהשָאר רעד, (2

 ."לוש ןיא ןפורעגסיוא ליּפש-םירוּפ, רעדָא *טלעוו-רעקפעה יד; ןיא (3
 ןופ ןעגנוכאמכָאנ רָאנ ,ןלאגיגירָא ןייק טינ ןענעז קרעװ יד סָאװ ,קיטשכיוו טינ זיא גנאהנטמאזוצ םעד ןיא 4 52

 הקומע תרקבהו החצ ונושל, זא ,טגָאזעג רעקיטירק ַא גנאל ןיוש טָאה "ןרעּב עמורפ יו, ןגעװ .ןכארּפש ערעדנא

 ,1888 הריפצה ,תוימוה שארּב :ץנה) ?טיירּב ןוא ףיט זייא קיטיר ק יד ןוא רעטיול ויא ךארּפש יד , ,"?הבחרו איה

 .(ןכַײרנַײװ ךָאנ .טיצ .14 .מונ
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 -כיר יד לעפאק טרידיװער ןקיטעטשאּב וצ סָאד יידעק ."רעקידיײרּפ ןוא רערעל א ראפ
 סָאד גיוט ןלעּפאק ראפ .ויטָאמ-ףּויטראט ןפא טיוּבעג זיא "עלעקרעס, זא ,גנונניײמ עקיט
 ,שרעדנא סעפע רָאג ןעװעג ןסױא קרעװ םעד ןיא זיא רעגניטע זא ,טלאה רע .טינ
 יד ...טַײצ רענעי ןופ ןּבעל ןשידִיי ןיא עלאמרָאנ טינ סָאד, ןפמעקאּב וצ ?סָאװ ,ענײהעד
 ,זדנוא טרעכיזראפ לעפאק ןוא ."ןדִיי אב עפוקט-סטאכראלרטאמ ענעגנאגראפד גנאל טינ ָאד
 עקינײא ךיז ןעימאּב טסיזמוא ןוא ,עידעמָאק רעצנאג רעד ןופ ץנעדנעט יד זיא סָאד, זא
 -ַאדיד זא ,ערָאװס א ."עלעקרעט עידעמָאק רעד ןיא ןצנעדנעט עשיליקסאמ-טכע ןכוזוצסיוא
 ןענעז ,(= עפוג רעגניטע ןוא (! םיוּברעדעצ .א ךיוא ןרעהעג סע עכלעו וצ ,"עקינייא , עקיז
 ,"עפוקט-סטאכראלרטאמ , רעשידִיי רעד ןֹופ םיטָארּפ יד ןיא טנוואהאּב טוג יוזא ןעוועג טינ
 ,רעקלעפ ערעדנא אּב יװ רעטעּפש ןרָאי רעטנזיוט ליפיוזא ףא ,םענָאּפא ,ךיז טָאה סָאװ
 --."גנאל טינ ָאד, טשרע ןדִיי אֹּב טקידנעראפ

 יד ןריזאּב יז סָאװ ףא ,רָאלק ןגָאז ,ךָאנ םיא ןּבַײרש סָאװ ,יד טינ ןוא לעּפאק טינ
 ןּבָאה לאלק-ךערעד זא ,ןשינערעהּוצנָא ןאראפ זיולּב ןענעז סע .סרעגניטע קיטסירעטקאראכ
 כרעגניטע קיטסירעטקאראכ יד זא .עכַאּפשימ ןַײז ןופ סעידעי טימ ךיא טצונאּב ךיז ײז
 ףראד ,ןעװעג יוזא טלָאװ סָאד ןעו עליפא רעּבָא .טינ יז ןגָאז לאוק םעד ןופ טמאטש
 -יוזא ךָאנ --טארפיּב ןוא ,ענעגיײא ןופ ןּבעגעג ןרעװ סָאװ ,סעקיטסירעטקַאראכ וצ ךיז ןעמ
 ןיא רימ ןעמוקאּב טּפָא רעיײז ;טַײקיטכיזרָאפ רעסיורג טימ ןעִיצאּב ,ןרָאי רעקילד:עצ ליפ
 סרעגניטע הוד .עפוג םיװיורק יד ןופ קיטסירעטקאראכ יד רעכיג ןלאפ עכלעזא
 טגנערּב ךַײרנַײװ סָאװ ,ןטנעמוקָאד יד ךרּוד ןוא - רעקיא רעד זיא סָאד ןוא -קרעװ
 -גיטע ןֹּבָאה סָאװ ,רעּבַײרש ערעטלע ןופ .טקיטכעראּב טינ קיטסירעטקאראכ יד טרעװ ,ָאי
 -- 5 ןרָאװעג ןעמונעג טינ יז זיא ,ןּבירשעג םיא ןגעוו ןּבָאה ןוא ךעלנעזרעּפ טנעקעג ןרעג ן

 עטמיטשאּב ןאראפ קעּפַאס-ײלעּב ןענעז טַײקכעלנעזרעּפ ןוא קרעװ סרעגניטע ןיא
 רעסיורג א רָאג רעּבָא זיא סע .טַײקשיטאּבעלאּב ןופ ,טַײקשירעטסיליפ ןופ ןכירטש
 רעד ןוא טַײקשירעטסיליפ רעשירערעלקפואדזאושזרוּב ןַײז ןופ סוהעמ םעד ןשיװצ קעליכ
 עשיטסישידיי ענַײז ןופ טַײקידלסעּבעלאּב רעטלּפירקראפ ןוא רעטרירינאמ ךעלרעגריבניילק
 לַײװ ןוא .ןליהנַײא דלאוועג טימ םיא ןליוו יז רעכלעוו ןיא ,ןפארגָאַיּב ןוא רעשרָאפסיױא
 -ריּב םעד ,ןרענניטע אֹּב .ןטאטלוזער עשלאפ וצ ייז ןעמוק ,קעליכ ןסיורג םעד טינ ןעעז ײז
 טומ ןקידרעּפַאה םעד ןֹופ ךיוה א ךיז טליפ .ה"י 19 טימ זיּב ּבײהנָא ןופ ליקסאמ ןכעלרעג
 -עג וצ ךיז טימאּב סָאװ ,סאלק ןקידנעייגפוא ןא ןופ יו עלזאושזרוּב רעד ןופ ןּבערטש ןוא

 ."הינּפ לע םימש תאריו תועינצה הוסמְו הּבעות לכל הלולע השא עלעקרעסע (1

 .289 ,װ .קָאלײש סריּפסקעש ןופ *עלעקרעס, ןַײז טיג רעגניטע סָאװ ,?ָאטָאמ; סָאד עז (3
 סמיוּברעדעצ .א ןיִא ץאזּפָא רעטמיטשאּב א ןרעװ טשטַײטעגסױא שלאפ ןוא דלאוועג טימ לָאז סע ןדַײס (5

 ןיא סָאװ ,עטסעּב ןוא עטסכַײרסטלאהניא סָאד :וועגא -- 86 .מונ ,1889 ,ץילמה ,"רעגניטטע המלש ר"דע לקיטרא

 א טימ (ןרָאי רע-90 יד ןיא) רעטנוא טכַײרטש םיוּברעדעצ ליקסאמ רעד .ןרעגניטע ןגעוו ןרָאװעג ןּבירשעג טציא זיּב
 -עגסיוא ןעוװעג זיא סָאװ ,רעגניטע יו שטנעמ רעטעדליּבעג-שימעדאקא ןא זא ,טקאפ םעד סעלַײּפסיה רערעדנוזאּב
 ,עוויוס ןוא טַײקכעלטּפאשלעזעג רעשיִהַיי רעד ןופ ןסירעגּפָא טינ ךיז טָאה ,ןטנעגילעטניא עשידַיי-טינ טימ טשימ
 -עצ, רעכעלמיטסקלָאּפ רעד ןיא עקפאד ןּבירשעג ,טקריװעג שירערעלקפוא ריא ןיא טָאה ,ריא וצ טנעָאנ ןּבילּבעג זיא
 יד ראפ טָאה םיוּברערעצ .שטַײל א ראפ ןכאמ וצ, יז טימעג ךיז ןוא ךארּפש רעשידַיְי רעטעטכאראפ "רעטעשטעילאק

 ןופ ןרעטַײװרעד ןצנאגניא ךיז ןגעלפ סָאװ ,טַײצ ןַײז ןופ ץנעגילעטניא רעזאושזרוּב-סיורג רעד ןופ ןוַײרק ענעי ןגיוא

 -רעטנוא ןגעלפ סָאװ ןוא ןסערעטניא עשימָאנָאקע ןוא עלאַיצָאס עטמיטשאּב ּבילוצ טַײקכעלטּפאשלעזעג רעשידַיי רעד
 -ילער רעכעלטסירק רעד וצ קידנעײגרעּבירא ,"גנורירטסיגערעּביא רעזעִיגילערא א ךרוד עליפא סַײרּפָא םעד ןכַײרטש

 -סומ א ראפ ןרעגניטע סיורא טלעטש רע ןעוו ,ןעניז ןיא רע טָאה ץנעגילעטניא רעזאושזרוּב לָײט ןקיזָאדמעד .עַיג

 אל (.װ-- װיסרוק ןַײמ םוטעמוא) ם תנומ או םמעל םינומא רֹאשַהְל ובאי םימתּבו תמאּב םאו..., : טגָאז ןוא רעט
 םימע ינּב תוירּבה םע םתוּברע תה אלו םהֹּב םלתשהל ולומעי םהש ,לֹוחה ידומל אל הנטשל םהל ודמעי
 ףךעװעג זיא רעגניטע זא ,םעד ןגעוו ךיז טדער'ס ּוו ,טרָא סָאד רימ ןּבָאה ָאד ."-תורח א תונומ או םינוש
 רעטנעָאנ א ןעװעג זיא רע זא ,ץאז םעד ןופ ןעגנירד .ןדָיי-טינ טימ--עקפאד רעּבָא ,ף!שטנעמ טימ טשימעגסיואק
 רָאג זיא רע זא רעדָא ;עִיציזָאּפ עשירערעלקפוא ןייק ײז ןגעק טאהעג טינ טָאה רע זא ,סעקאמורפ יד וצ שטנעפ

 .שיבאנ וצ ןעוװעג טלָאװ -- קאמורפ לקיטש א ייילא ןעוועג
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 ןשיטָאטש-שירכָאס םענעגייא ךיא ןקיניזאּב ֹוצ ןוא ןקיטכעראּב וצ ,ןעמערופוצסיוא ,ןעני פ
 עטצענערגעגּפָא ןא יװ ןרעװ ןעמונאּב טינ ףראד םוטרעגריּב עשידִיי סָאד .ליטס-סנּבעל
 ערעקירעדינ עשידִיי יד וצ גנּויצאּב א ןיא זיולּב ךיז טלקיווטנא סָאװ ,סנייא-ןסאלק
 םענייניא .םוטרעגריּב ןשידִיי-טינ םעניימעגלא ןופ לַײט רעשינאגרדָא ןא זיא'ס .ןסאלק
 טארפיב ןוא עּפָאריא-ךערזימ ןיא) ילּבפוא ןופ טַײצ רעד ןיא סע טנָאטאּב םיא טימ
 סָאװ ,סאלק םעד ןגע'ק-- (עּפָארײא-װערַײמ ןיא יװ רעטעּפש עוויווס רעשידִיי רעד ןיצ
 ,לדא םעד ןגעק ,טשרעהעג רעקירעד טציא זיּב טָאה ןוא םיא ןופ רעכעה ןעוועג זיא
 סָאװ ,ךעסונ-סנּבעל םענעגייא ןַײז ןופ טַײטאּב םעד ןוא טְרעװ םעד --,ץערָאּפ םעד ןגעק
 -ניטע ןיא ךיז טליפ ןבערטש ןקיזָאדמעד ןופ סעפע .ןעזנָא ןייק טאהעג טינ טציא ויּב טָאה
 ערעכיז ןוא עשינאגרָא סָאד :טַײקשירעטסיליפ ןוא טַײקשיטאּבעלאּב "רעלופליטס, סרעג

 ןיוש טָאה עמ ןעװ ,טַײצ יד ןּבױהעגנָא ךיז טָאה סע .סאלק ןקידנעִילּבפוא ןא ןופ ןּבערטש
 ןעװעג קיטיײנ טולָאסּבא טינ ןיוש זיא סע .אושזרוּב רעקיטכיד א "שידִיי ףא, ןַײז טנָאקעג
 -ירטסיגערעּביא רעזעיגילער ןוא רעלאנָאיצאנ, ןופ געוװ ןקירעּביא ןלופימ םעד ןכאמ וצ
 ןעניז רעלאיצָאס רעד זיא סָאד .ןַײלג ןטַײל טימ אּושזרוּב א ןַײז וצ יידעק --"גנור
 וצ רעגריּב ןשידִיי ןופ ןּבערטש סָאד :ןּבעל ןוא (:ןּבַײרש ןיא ךעסונ סרעגניטע ןופ
 -נורילוגער ןוא ןּפיצנירפ יד טױל רעגײטש-סנּבעל םעניא ךיוא" גנוקיטעטשאּבטסּבלעז א
 סמיוּברעדעצ ןופ טַײטאּב רעלאָיצָאס רעד ךָאט ןיא ךיוא זיא סָאד .עלָאקסאה רעד ןופ ןעג
 .(ערָאעה ,124 .ז) ןּביױא ןעגנערּב רימ עכלעוו ,רעטרעוו

 -ידלסעּבעלאּב עשיטסישידִיי עטרירינאמ-טלּפירקראפ יד רעּבָא יא ךאז ערעדנא ןא רָאג
 ןיוש זיא סָאװ ,םוטרעגריּבניילק עטרירענעגעד-לא:צָאס סָאד .טַײצ רעקיטנַײה רעד ןופ טַײק
 ,טנעװ עכַײלג ףא ,סטקיטעּפשראפ רַאג זיּב א ,ךיז טעּפארד ,גנאגרעטנוא םוצ ףַײר גנאל
 טינ טקעלק סע ןעװ ,קידנעטש יװ ןוא .ךעסונא טעּפע ןריזיליטסוצסיורא שיטקעלקע יידעק
 ןָא (קיטנאמָאר רעשלאפ טימ) ןָא ךיז ןעמ טּפאכ ,ךעיוק ןשירעפאש ןייק סאלק א אּב רעמ
 םענופ טַײצ-ילּבפוא רעד ןיא ןטנעמָאמ ןצּונּוצסיױא ךיז ןעמ טווּורּפ ,ןעגנונָאמרעד עשירָאטסיה
 -ילא יד ראפ ןכאמוצרעּביא ןוא ןסאּפוצוצ טלּפירקראפ ןוא שירעפאשיטינ ייז יידעק ,סאלק
 -שידיי רעכעלסיז רעד ןופ טַײטאּב רעכעלטנגייא רעד עקאט ויא סָאד .ןשינעפרעדאּב ענעג
 רָאנ ,ןפאש ןַײז ןוא ןרעגניטע ךעַײש סָאװ זיולּב טינ ,עַיצּפעצנָאק רעשיטסילאנָאלצאנ-ךעל
 ."טפאשנסיוו רעשיטסישידִיי, רעצנאג רעד ןופ עיגַאלָאעדיא רעד ןיא לאלכיּב
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 ייוװצ יד ןופ רעדייס ןכָאנ קידנעײגכָאנ .ןלאטעד וצ ןייגרעּבירא רימ ןלעװ טציא ןוא
 ןגעװ :סעטאד עשיפארגָאלּב יײװצ ט'מ ןקיטראפּפָא טשרעוצ ךיז רימ ןלעװ ,רעדנעּב !

 רע ןעװ .ה .ד ,טאהעג ענעסאכ טָאה רע ןעװ רָאי םעד ןגעװ ןוא רָאי-ךןריוּבעג סרעגניטע
 רָאנ ,ןשינעלּבירג סעטאד ראפ ַײרעּבַאהּביל ןופ םאטס טינ .שטשָאמאז ןַײק ןעמוקעג זיא
 -רוטלוק ןכלעװ ןיא ,עוויוס רעכעלטפאשלעזעג רעכלעוו ןיא ,ּוװ ,ןעמוקאּבוצסיורא יידעק
 עַאּפשאה עקידנעמיטשאּב יד ןוא גנויצרעד עשיליקסאמ ןַײז ןעמוקאּב רעגניטע טָאה זַײרק
 ןייק ןרָאפעג זיא רע רעדיײא רעגניטע טָאה יצ ,קעליכ א ןיא סע  .גנאג-סגנודליּב ןַײז ףֶא
 זילרק רעד ןוא -- םיליקסאמ עקיטרָאד יד ןופ זַײרק םעניא שטשַאמאז ןיא טּבעלעג גרעּבמעל
 רעדָא ,ןּבָאה לי ךַײרנײװ יװ ,רָאי ייוצ עפאנק לקאכאס-- (?רעקידנטַײדאּב א ןעוועג יא
 טעװ דָאירעּפ-טנגי רעשטשַאמאז רעד .רָאי ןּביז סנטסדנימ :ןלעטשטסעפ ןלעװ רימ יו
 ןוא גנאג-סגנודליּב ןַײז ןופ עטכישעג רעד ראפ ,עִֶיּפארגָאְיּב סרעגניטע ראפ ןעמוקאּב ןאד
 טַײטאּב ןקיגָאװ רעמ א עימָאנַא;יפ רעכעלטפאשלעזעג ןַײז ןיא ןכירטש עטמיטשאּב ראפ
 ,סעטאד סכַײרנַײװ ןופ ךיז טמוקאּב סע יװ רעדיײא

 ,לאלכיּב ןּבַײרש - שי דיי ןַײז ןופ סָאמ רעטמיטשאּב א ןיא ךיוא רעשפע (!

 .(281 .ז ,3 טפעה .1928 ,קרָאי-ּוינ ,סקנּפ) עיזנעצער סיקצאש .י.ריד עז (
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 ןטפירש סרעגניטע ןופ עּבאגסיױא יד -רעניװ .מ 126

 .!סעטאד ענעדישראפ ןפאוגָאיּב ענעדישראפ ןּביג רָאי-ריוּבעג סרעגניטע עייגענעּב
 רעּבָא טגָארטראפ ערַאשאה ןַײז .1803 ךעלנַײשראו זא ,טניימ ךַײרנַײװ .1801 ,1800 ,9
 ןייא ןייק טשינ רימ ןעניפעג (585 ,וו) טארפ ָםעד ןגעוו סרוקסקע םעניא .קיטירק ןייק טשינ
 ,טקאפ רעד -- :לקאכאס ןענעז ןזַײװאּב יד .עטאד רעקיזָאדרעד ראפ גנוקיטעטשאּב עססנרע
 רע ןעװ ,ןעװעג זיא רעטָאפ ריא טלא יװ ,עגארפ סכַײרנַײװ ףא טָאה רעטכָאט סרעגניטע סָאװ
 -עג ןוא טּפאכעג ךיז יז טָאה רעּבָא ךָאנרעד ,רָאי 56 זא ,טגָאזעג טשרעוצ ,ןּברָאטשעג זיא
 זא ,סױא טמוק ,1856 טלעטשעגטסעפ זיא טוט ןופ רָאי סָאד יוװ יוזא ןוא ;רָאי 53זא טגָאז
 ץלא ראפ רעכיג זא ,טלאַה ךַײרנַײװ .1803 רעדָא 1800 ןרָאװעג ןריוּבעג זיא רעגניטע
 ןופ שינלקנעװק םעד ץוכא ךַײרנַײװ טניפעג גנוניימ רעד ָאיטָא ראפ ךאמס א .3
 טלָאמעג ,סרעגניטע דליּב  עקיצנייא סָאד :טקאפ ןרעדנא ןא ןיא ךָאנ רעטכָאט סרעגניטע
 עוװיטקעיּבוס רעײז א סָאד זיא ןסעמעניא ."רָאי 26--25 ןופ רעטלע ןיא םיא טזַײװ, 9
 ךליּב סָאד זא ,ןַײז טכערעג רעקינײװ טשינ טעװ ןוא ,ןטלאה ןָאק רערעדנא ןא .גנוניימ
 רעד עייגענעּב סּכַײרנַײװ עיצאניּבמָאק יד .רָאי 20--29 ןופ רעטלע' ןיא ןשטנעמ א טזַײװ
 ּבילוצ סעדָא ןיא ןּבירשעג ,ןרעּבָאלטָאג ןופ עידעי א טול ,טָאה רעגניטע סָאװ ,עמארגיּפע
 ןיילא ךַײרנַײװ ךָאד זיא סָאד .טפול רעד ןיא סיוכרּוד טגנעה ,גָאטסטרוּבעג ןטסקיצפופ ןַײז
 טסקעט ןשירייפעּב םעד ןריגירָאק עיצאניּבמָאק רעד ּבילוצ ךַײרנַײװ ףראד ,סנטשרע .עדיומ
 -עדָא סרעגניטע וצ ןסאּפוצ ךיז לָאז סע יידעק ,'רָאי קיצרעפ ןוא ַײרד , ףא --"רָאי קיצפּופ,
 ןופ ןסייו רימ זא ,ןעגנורדעג טשינ ץעגרע ןופ זיא ,סנטייווצ .רָאי 1846 ןופ עיסענ רעס
 ךיוא רָאי קיצפופ וצ יונעג זיא רע זא ,ןעלגעמ רעייז .סעדָא ןייק סרעגניטע סעִיסענ עלא
 ןַײמ .אֹּבי עמארגיפע יד עיצאיראוו א ןיא טרעזאכעגרעּביא טרָאד ןוא ,סעדָא ןיא ןעוועג
 -עג 43 ןַײז וצ ןרָאװעג טסאפראפ ךעלגנירּפשרוא עקאט זיא סָאװ ,(277 .ז ,)) *גָאטסטרוּבעג
 יד יװ טיוּבעג שרעדנא ןטולכאל ןוא גנא) יװװא טלּפָאט וועגא ןיא ןוא גָאטסטרוּב
 ,רעּביא טיג רעּבָאלטָאג עכלעוו ,עמארגיּפע

 זיא ןענייה ךָאנ זא ,ןגָאז לטרעװ א סענײה ףא שינערעהוצנָא ןא טימ געלפ רעגניטע
 זא ,ןגָאז טלָאװעג לטרעוו ןַײז טימ טָאה ענייה .טרעדנוהרָאי ןופ שטנעמ רעטשרע רעד רע
 ןוא .(!ןעניימ סרעגניטע ןפארגָאַיּב עכעלטע יװ ,180ו טשינ) 1800 ןרָאװעג ןריוּבעג זיא רע
 ןייק ןאראפ טשינ זיִא'ס .לטרעװ ןּבלעז ןטימ ןגָאז טלָאװעג רעגניטע טָאה ענעגייא סָאד
 םעד עייגענעּב ןדַײס ,עטאד רעצנאג רעד ןיא ןעלפייװצ וצ טַײקיטײנ ערעדנוזאּב םוש
  סרעגניטע ןופ עיסרעװ רעטשרע רעד וצ טסאּפ סָאד ,(רָאי םענופ גָאט רעטשרע רעד) גָאט
 ,ךעלנַײשראוו טשינ שיגָאלַאכיסּפ זיא'ס .רָאי 56 ֹוצ ןּברָאטשעג זיא רעגניטע זא ,רעטכָאט
 רעטלע לטרעוו א ּבילוצ טלָאזעג ךיז טָאה ,1802 ןרָאװעג ןריוּבעג זיא רע ּבױא ,רעגניטע זא
 ּבילוצ עקאט טָאה 1197 ןרָאװעג ןריוּבעג ןסעמעניא ןיא סָאװ ,ענייה .רָאי ַײרד ףא ןכאמ
 ןריוּבעג זיא רע זא ,טגָאזעג ןכאמ וצ רעגנִיי ךיז יידעק ,רעקירעד רעּבָא ,לטרעו א
 רימ ןלָאז סָאװראפ--.(1199 ןרָאװעג ןריוּבעג זיא ענייה זא ,טלאה גנירעמ .רפ) 1800 ןרָאװעג
 -טקניּפ טשינ ןַײז ןופ שינלקנעװק ןרעכיזמוא םעד יװ ןּבױלג רעקינייו עפוג ןרעגניטע
 ?רעטכָאט רעקידנעקנעדעג ךעל

 רעּכיג טזַײװאּב (586 ,ו) 1835 רָאי ןופ טקירטסיד רעשטשָאמאז ןופ טנעמוקָאד רעד
 טרעוװ טרָאד .עטאד רעזדנוא ןופ טַײקיטכיר יד -- סעּפע לאלכיּב טוַײװאּב רע בוא -- ץלא ראפ
 רעּבָא .סעָאט א ויא סָאד זא ,רָאלק .18+ 663602165008 166 1וס286ץ ןרעגניטע ןגעוו טגָאזעג

 טרָא ןפא !רָאי ןעצ עקיכעלַײק ףא סעמלוקאה-סעטילּפ א ,סוסּפאל א טעשָאּפ ? אראפ סָאװ
 ןּבירשעג ןּוא ןעועג עיוט ,ךיז טפערט סע יװ ,רעּבַײרש רעד ךיז טָאה 12/0216501 ק166 ןופ
 טױל סא טמוק'ס יװ ,לשָאמעל ,סעָאט רעקילעפוצ רערעדגא רעדעי .66862165618 6
 סרעגניטע ןגעװ :םערָאװ .לכייס ןפא רעקינײװ ךאסא ךיז טגייל ,רָאי 7 ףא ,ןכַײרנַײװ
 ןריוּבעג זיא יז זא .ה .ד ,124 62ץ021650ו/ 1ז2ץ טלא זיא יז זא ,טגָאזעג טרָאד טרעװ ּבַײװ

 ןייא טימ ןאמ ריא ןופ ןעועג רעטלע ,ערָאשאה סכַײרנַײװ טול ,יז טלָאװ -- 1802 ןרָאװעג
 זיא רעגניטע זא ,טכא ןיא טמענ עמ ּבױא ,ךעלנַײשראוו טינ רעייז זיא סָאװ ,ךאז א ,רָאי
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 ןטכיראפ רימ רעֶּבָא בוא .'םעלשומ א ןוא עכָאּפשימ רעקידסעכי, א ןופ ןעװעג

 ןיילא רעגניטע סָאװ ,עטאד-ןריוּבעג יד רימ ןעמוקאּב ,1ז2ע6216501/ ק166 ףֹא 48 66

 -רָאנ; יד :רָאי ייוצ טימ ּבַײװ ןַײז ןופ ןעװעג רעטלע זיא רע זא יא ,ןבעג ךיז געלפ

 .ןזַײרק עכלעזא ןיא ןוא ןרָאי ענעי ןיא ּבַײװ ןוא ןאמ ןופ רעטלע ןיא ץרָאּפָארּפ "עלאמ

 -עּפש טשינ סלאפנדעי ןרָאװעג ןריוּבעג זיא רעגניטע זא ,ןעמענָא רימ ןענעק רעּבירעד

 -- .1800 ףָאס יװ רעט

* 

 ענעסאכ טָאה רעגניטע זא ,ןּבָאה ליװ ךַײרנַײװ סָאװראפ ,ךעלדנעטשראפ טשינ זיא סע
 ,20 וצ ןכַײרנַײװ טול .ה .ד ,1823 ךערעעּב טשרע שטשָאמאז ןייק ןעמוקעגנָא זיא ןוא טאהעג
 יּפָא ,ןּבשעכ םעד טול ,םורא יוזא טָאה ןוא רָאי 23 וצ עטאד-ריוּבעג רעזדנוא טױל ןוא

 ראפ זיא --רָאי 20 ןופ עליפא ןַײז לָאז - רעטלע אזא .רָאי 2 עּפאנק זיולּב טרָאד טּבעלעג

 טַײצ רענעי ןיא עכָאּפשימ רעכעלגעמראפ "רעשינָאדמאל-שיריווג, א ןופ "םעלשומ, א ןסָאכ א

 רעטעּפש .רָאי 18 ןעװעג זיא ןסָאכ אזא ראפ רעטלע עטסכעה יד .ןעװעג ךעלגעמ טשינ

 ןַײז ןגעוו ןגָאז ןעמ ףראד ענעגייא סָאד ."רעכָאּב ןטלא , ןא ראפ טנכערעג ןיוש ךיז רע טָאה

 רעכעלגעמראפ א אּב ךאז עכעלגעמוא ןא ,רָאי 21 ןעוועג טלא 1823 ןיא טלָאװ סָאװ ,עלאק

 -עג רעטלע טשינ קעּפָאטײלעּב ,רעגנִיי טשינ בוא ,זיא רעגניטע .טַײצ רענעי ןיא עכַאּפשימ

 -עג זיא רע זא ,1800 עטאדךןריוּבעג רעד טױל .ה .ד ,((ענעסאכ רעד וצ רָאי 18 יװ ןעװ

 -עגּפָא טרָאד טָאה ןוא 1818 ךערענא יװ רעטעּפש טשינ סלאפנדעי שטשָאמאז ןייק ןעמוק

 ּביוא) רָאי 7 סנטסדנימ םיליקסאמ עקיטרָא יד ןופ זַײרק םעניא ןיא זיולק ןיא ,טסעק ףא טּבעל

 -ראו טשינ ךיוא טלָאװ סע .ןקילג ןכוז סעדָא ןייק ןרָאפעג ןיא רע רעדייא (רעמ טשינ

 א ,ױליא, ןא םעדייא ןא זא ,ןדנעטשמוא ענעי אּב ןוא טַײצ רענעי ראפ ןעוועג ךעלנַײש

 ןיא , ןרָאפ ןוומ רעװש ןכעלגעמראפ א אּב טסעק רָאי ייװצ ךָאנ לָאז ".וװ .זא .א םעלשומ

 טאהעג ּבַײװ סרעגניטע טַײצ-טסעק רעד ןיא ךָאד טָאה ,וועגא .ןקילג ןכוז "ןַײרא טלעװ רעד

 ןופ רָאי ייוװצ עטשרע יד ןיא ןַײז טנָאקעג סָאד טָאה עשז-ןיוש .גראווזָאלג ןופ םָארק א

 -עג טױנ יד יוזא (?רָאי יײװצ עטשרע יד ךָאנ ייז טָאה עשז"ןיוש ןוא ,טַײצ-טסעק רעד

 טױל, :טּבַײרש ןיילא ךַײרנַײװ ?עסָאנראּפ ןכוז ןרָאפקעװא טזומעג טָאה רע זא ,טקירד

 ןעװ זא ,שערייפעּב טינ סָאד טגָאז רע שטָאכ) סיוא טמוק גנוּבַײרשאּב סמיוּברעדעצ ,א

 -אכ רעד ךָאנ רָאא עכעל טע ןעװעג םיא אֹּב ןיוש זיא סעדָא ןייק קעווא זיא רעגניטע

 ?ייוצ סנטסכעה לקאכאס עקאט ײע כע לט ע; ןסייה ;"ענעס
 -ארגָאיּב-טנגוי סרעגניטע ןופ ןדנעטשמוא יד ןטַײּב ,קידנטַײדאּב רימ ןפראד יוזא ןוא

 ןיא טרָאד טָאה ןוא שטשָאמאז ןײק ןעמוקעג רעגניטע זיא 1818 יװ רעטעּפש טשינ .עַיפ

 יד ןופ זַײרק םעניא גנולקיווטנא עקידנדיישטנא ןַײז ןעמוקאּב רָאי 7 סנטסדנימ ןופ ךעשעמ

 .םיליקסאמ רעשטשָאמאז

+ 

 טױל ,טנכייצראפ ןרעוװ (601--597 .ז ,װ דנאּב) ךַײרנַײװ סקאמ ןופ סערָאעה יד ןיא

 ןײא - ערָאשאה רענעגיא סכַײרנַײװ טול ןוא ,םילָאשעמ ןַײנ -- ןעגנוקרעמנָא סרעגניטע
 יפָא ןַײז ןיא .ןעגנוצעזרעּביא רעדָא "עטכאמעגכָאנ, יװ םילָאשעמ ןעצ לקאכאס :לשַאמ

 (1928 ,ענליוו ,"עטכישעג-רוטארעטיל רעשידַיי רעד ןופ רעדליּב,) ןרעגניטע ןגעװ גנולדנאה

 ךַײרנַײװ ךָאנ טריטיצ) רָאי 15 וצ טאהעג ענעסאכ רעגניטע טָאה (אקסיָאמאז אקעט ןיא) יקצאש .י טױל (1

 .עטאד עכעלנַײשראוו א זיא טָאד ןוא---(אוש

 טזָאלעגרעּביא רלגניטע טָאה שטשָאמאז ןופ קידנרָאפקעװא זא ,טמענ ךַײרנַײװ ןענאוונופ טשינ סייוו ךיא (2

 ערוש ןיא .לָאצרעמ ןיא רעדניק ןגעװ ךיז טדער 12,6 ,562 ,10 ,561 װ .רֹּב 1 ווירּב ןיא .דניק ןיי א טימ יורפ יד

 עֶרֲאוַא רע טניימ דיכָאי-ןשָאל ןיא "דניק ןקידלושנוא םענייש םענײלק.- םעד ןגעװ טדער רעגניטע ּױװ ,(562) 3

 .ןרָאװ?ג ןריוּבעג גנאל טשינ זיא סָאװ ,רעדניק ענַײז ןופ סנייא



 2 ."./ ר =

 ןטפירש סרעגניטע ןופ עּבאגסיוא יד--רעניװ .מ 128

 ןופ רעקָאמ םעד ןגעװ ,סרעגניטע לטעצ םענענופעגַײנ א טול ,עידעי א ךַײרנַײװ טגנערּב

 .ךעלסעווָאטאק ןוא ךעלעסַײמ עניילק ,םִילָאשעמ ףלע ערעדנא ךָאנ
 -ניטע טשינ עכלעוו ןגעוו ,םילָאשעמ עקידנגלַָאפ ןּבעגוצ ךָאנ רעּבָא ןעמ ףראד וצרעד

 אי ."עטכאמעגכָאנ, ןענעז יז זא ,ןענָאמרעד ךַײרנַײװ טשינ ןוא רעג
 *עלעטיװ, עלעסַײמ ,רעקיטכיר ,לשָאמ עשיריטאס-ףראש ןוא ענייש עסיורג סָאד (

 םענופ .(1 216 8615668067' סטרעלעג "טכאמעגכָאנ רעדָא טצעזעגרעּביא זיא (246--228, )

 סטרעלעג .עלעטיװ--עטיו טכאמעג רעגניטע טָאה לאנינירא סטרעלעג ןיא עטאעּב ןעמָאנ
 :ןָא יוזא ךיז טּביײה לשָאמ

 1016 101,816 !ץהט ומ טתמפזסז 5124

 ןמ 1:16106זת8 1/סתוזמת טמ4 ?עסזתוװ ֹום 26168684

 םנָס 81648 468 3{טמ6 צס1| ,.,862086 224,

 ראנזש 61056 2נסמ6 ס1מ 1166 +76468627

 רש16 ןטתזזס108 186 ןוז 8040

 ןהטזת 51626 016 1זסזמזמס צסמ גתזסתג 1226 801;

 ןאהטצמ 1086 6066 !|גמע צסזמ 820068 896

 80 ֿפטסם6 516 4025 606061 20 0סח4 +018806מ68 1886.

 שמש 00 8516 816108 06ת 3674 ומ 8660216 80ם0מ 618מ2

 50 ץט16 816 4068 6468 !{סזז6מ 2008 טזג 166080080616 גמ 610. 610.

 , :עלעטיװ ןופ ּבײהנָא ןטימ סָאד רימ ןכַײלגראפ
 ,רעּבַײרש רעטוג רעד ןסייה ךיא ןעק יוזאיוו

 ,רעּבַײװ יד ןופ עטסמורפ יד לעװ ךיא זא 2

 .-.! ןעגניזאּב טשינ ,עונצ יד ןעלעטיוו

 ,ןענַאטשעגפוא עלעטיוו זיא ירפ רעד ןיא...

 ,טנאמרעד טכער טשינ ךָאנ ףָאלש ןופ ךיז טָאה יז

 ,טגאה עכעלטיא לָאמ ַײרד ּפָא ןיוש ךיז יז טסיג

 ,עכָאלעמ עטשרע ריא זיא ףעקייט ןוא

 ,עכָארּב עסיורג יד ךיז טגָאז יז

 ,רָאי קיצכעז טלא ןיוש זיא יז שטָאכ ןוא

 ,ּרָאטש יד גיוא ןייא ףא טָאה ןוא

 ,ןעיָארטס וצ טנַײפ טרָאפ ךיז יז טָאה

 .װ .א .א ןעיָאסינ ייריל ןעמוק טשינ עלילָאכ לָאז יז יירעק

 יד טימ ןָא ךיז טּבײה סָאװ ,טנעמגארפ רעגנעל ַא רימ ןעניפעג סעפָאסױה יד ןיא (2

 טכאמעגכָאנ זיא סָאד ."טכארטעגסיוא לכיטנרעטש א טָאה סָאװ ,עטשרע יד, :רעטרעװ
 (5 םוס 6686006816 צסומ 1101 :(עירָאגעלא עשילַאּבאראּפ :רעקיטכיר) לּבאֹפ סטרעלעג ךָאנ
 ַײרד יד ןגעװ עירָאגעלא-ץנארעלָאט" עשירערעלקפוא יד טלדנאהאּב טרעװ ריא ןיא
 "זיא ןּוא ןלאווק עשיּבארא עטלא רעייז ןּופ טמאטש סָאװ ,(גניסעל) סע;גילער ַײרד -- ןעגניר
 -עגפוא רעד ןיא סרעדנוזאּב) ןעװעג טנאקאּב .הרָאי 10 םעד טַײז ןיוש עּפָאריײא ןיא
 ןלעװָאנ ענַײז ןופ רענייא ןיא ָאישטאקָאּב ןופ ךיוא ןוא (וו ךירדירפ ןופ עוויווס רעטרעלק
 ןדיי עשינאּפש יד רעטלאלטימ ןטסטלע ןיא ןגעלפ לּבאפ רעקיזָאדרעד טימ .ןרָאװעג טעּבראאּב
 -טכאמ יד ךדאצימ סעגארפ עזע;גילער עמעװקאּבמוא ףֹא ןרעפטנעּפַא קידלטרעוו
 -אמָאר אטסעג, יד ןיא "טרעדנאוועגנַײרא , לּבאפ יד זיא םענָאּפא לאווק םעד ןופ ,רעּכָאה
 םענופ ןעמונעג יז טָאה גניסעל .ןעמונעגרעּביא יז טָאה ַאישטאקָאּב ןענאוונופ ,"םורָאנ
 -ָאפ א טױל :טשרעדנאעגרעּביא לסיּבא עמעט עקיזָאדיד טָאה טפיוס .ענָארעמאקעד
 רעד טַימ רעּבָא .רעדילק עכַײלג ןגָארט םישרָאי ןוא ןיז ַײרד ענַײז ןזומ עָאװאצ סרעט
 ןָאק עמ זיּב ,רעדיײלק יד ןופ םרָאפ יד רעמ ץלא ןכעלטיא אּב ךעלעמאּפ ךיז טַײּב טַײצ

 עלעסַײמ רערָא לּבאפ רעקיזָאדרעד ןיא .21 טַײז 0. ע. 66116ז48 8410111006 720618 טמ8 12:281טמ68 1799 (1

 ןעמָאנ םענעגיא םעד טָאה סָאװ ,ע;דעמָאק ןַײז ןופ טלאהניא םעד םרָאפ רעטריציפיזרעפ ןיא טרעלעג טלייצרעד

 .רוטאָינימ ןיא וויטָאמ-עלעקרעס א ,סע טסייה ,ָאד ןּבָאה רימ .(016 8618006816ז, 1745)

 ,6 טַײז 0. ע. 15:/6616 821061086 18061מ 610. (2



 19 . ךוּבלמאז רעשיגָאלָא;ילּביּג

 -עג טייג סטפיווס וויטָאמ םעד ךָאנ .םרָאפ עכעלגנירּפשרוא יד ןענעקרעד רעמ טשינ ןיֹוׁש
 -עגרעּביא ןרעגניטע אּב ןאד טרעװ סָאװ ,"טוה םענופ עטכישעג, ןַײז ןיא לשָאמ סטרעל
 םענופ קעזיוכ ךיוא סגעוונייניא רעגניטע טכאמ םורא יוזא) לכיטנרעטש שרעּבַײװ א ףא ןטיּב
 ןוטעג ןּבָאה סָאד יװ טקנוּפ ,ןוטנָא ןכעלשידיי םענופ לייט ןשיפיצעּפס םעד ,לכיטנרעטש
 ; ןָא יוזא לּבאפ יד ךיז טּביה ןטרעלעג אּב .(םיליקסאמ ערעדנא ןוא דלעפנעסקא

 ןסז+ 60816, 6464 תמ1ו 110209/ 4

 066 2!גמת0/ 80סמזמטס/, 468 1101, 6118864

 ףיזט2 801מ68 1101 10820186860118268;

 116 ןגזסמוקסת 101מקסמ 11808 6080;

 טמ6 46ממ068 ראט884 66 ןםמ ?2ט 1/886ת4

 ןעה88 גואמ 06/ 1106 ס1מ .גמאסהמ 28.

 ןלז 8180 טמס 11688 261 861מס4 םוסזטסמ

 9 תסטמ עטמחסמ 1106 461 מ2008168 15/06ת.

 סע 1006 ראס188 468 עטמטסת 1166

 1א16116 1666 461084021104 82202:61164;

 ןוז 8וממפ טמס יא220 68 ןתנע2 םמ6 קטֹס

 ןלז יא8048 2תא 0 1אזסזמקסמ 20208161168.

 םעהט+ 1884 םז 8108 64סזג 0146 86תמ;

 088 טסן}ע 216100 צסע לסעיאטמסנטמק 816מת4

 זזמ8 8602616: !אאטמ 18886 06/ 1106 618? 5680ת1

 עוז טמש 11088 201 861מ610 816/טסת

 םסמ 8010681611008 1101 פסנמסמ 2//טסמ 616.

 רע זיּב ,טוה םעד לסיּב א טַײּב םישרָאי יד ןופ רעדעי :רעטַײװ סע טייג יוזא ןוא
 םעליוא רעד שטָאכ ןוא טוה א ץלא ךָאנ טּבַײלּב רע שטָאכ ,רערעדנא ןא ןצנאגניא טרעוו
 ןרעגניטע אּב .טנאקאּב זיא לקסאה-רעסומ רעד .טוג זיא טוה אזא רָאנ זא ,לָאמ סעדעי טגָאז
 :ןָא יוזא לשַאמ רעד ךיז טּבײה

 ,טכארטעגסיוא לכיטנרעטש א טָאה סָאװ ,עטשרע יד

 ,טכאמעג גנוריצ ןייש א רעּבַײװ ענייש ראפ ןוא
 ,טיירּב ןוא גנאל ,קישטאלּפ ןטפָאהעג סע טָאה
 ,טײרּפשעצ רעייז לרעּפ ןוא ןטעמיד

 ,ןעגנאגעג יוזא ןענירעד זיא ןוא
 ,ןעגנאהעגנָא ןקאּב עדייּב ףא

 ,שיטַײצראפ ץנאג
 .שיטַײל רֵעּבָא

 עשיא רעגולק רעד ןופ טוט םעד ךָאנ דלאּב
 .עשיריּב ןגירקעג רעטכָאט יד סע טָאה

 ,ןגיוצעגפורא רעמ סע טָאה רעטכָאט יד

 ,ןגוא יד ןיא יוזא ןגיל טשינ לָאז סע

 ,ןציּפש ןוא קלטש טיײנעגנָא טָאה ןוא
 ,ןצילּב ןּוא ןצנאלג רעמ לָאז סע

 !ןייש זיא סָאד ,רעּבַײװ יד ןעַײרש ,יוא
 .ןײג וצ עקַאט ןעמ ףראד יוזא ,ץע טקוק

 עשיא רעגולק רעד ןופ טוט םעד ךָאנ דלַאּב
 .װ .א .א .עשיריּב ןגירקעג רעטכָאט יד סע טָאה

 ,016 00106מ ר 866 1) סטרעלעג ןופ עזארפאראּפ א זיא (231 ,!) "רענעה ייווצ יד , (3

 בילוצ טולּב ףא זיּב ךיז ןגָאלש סָאװ ,םירמָאש-טכאנ ייווצ יד ןגעוו טלייצרעד טרעוו'ס ווו

 :ןפורסיוא ףראד עמ יװ ,ךעסונ םעד ןגעוו סעייד-עקוליכ ערעײז

 .90 טַײז ,טרָאד (}



 יי : ןטפירש סרעגניטע ןופ עּבאנסיוא יד--רעניװ .מ 10

 צ+ סע 088: 628 1606 טמם 688 06

 : רעדָא
 6 שהם( 028 ?סטס/ע טמ4 425 1162

 .רעקעװ-טכאנ א יװ ןָאה רעד) ךעלשידִיי ,רעגניטע טלדנאווראפ םירמָאש-טכאנ יד
 יקערעקיק :ןעיירק ןופ ךעסונ ןקיטכיר םעד ּבילוצ ךיז ןשיװוצ ןפמעק סָאװ ,רענעה ייווצ ףא

 :ןטרעלעג אב זיא לקסאה-רעסומ רעד .וקערוקוק רעדָא

 016 רעהסמוסז, םסז ןסמ +1616 80061מ,

 76/10196680 8108 טז 801606 141610191:611627 |

 1088 זמט88168 8/08856 אאהזזסתמ 8601מ ...

 ךעט986 ןמז 06 תוסמופ צסמ 80 +צ16168 2109868 1,60סת,

 016 גמ 02616מז/68 81/6160846116מ

 טא פעטסמ, 6016 21610מ צ061 2606ט168, נ

 5100 תתנז 466 0/088168 רשט+ 60420661687

 :ןרעגניטע אּב

 םיִנָאַּבאַר םידמָאל ערעזדנוא ןשיווצ

 ,םינָאראנ עכלעזא ךיוא לָאמא ןעמ טפערט

 רָאה יד אּב טשינ ריש ךיז ןסַײר סָאװ

 רָאי.עגנאל ךיוא ךיז ןגירק ןוא

 ןטַײצ עגנאל ךיוא ךיז ןעלריז ןוא

 ..ןטַײטאּב סע ןעק סָאװ ,סָא ןא רעּביא

 ךָאנ עזארפאראפ עַײרפ א רעשפע זיא (150, !) "עלעקשטאק סָאד, לשָאמ סרעגניטע 4
 .(11016 ןטמ0 6 : לשָאמ סטרעלעג

 םופס םסממס !{טמז6 46 ?טתפסמ 80מ28/

 ראסזטמ!6/ 8000 סומ 1ת!סתסמ שה?

... 80986010166 208161608 816 0898 

 :רעגניטע

 ,ךעלעדניה עריא טריפעגמורא טָאה ןיה א

 ,ךעלעדניז עריא ןוא ךעלרעטכעט עריא

 ;עלעקשטאשט א יװ רָאג ןייש סעכעלטיא

 י-. עלעקשטאק א ןעוװעג זיא ןשיװצ רעד ןוא

 טגנירד ןוא ןטרעלעג אב יו שרעדנא עיצאוטיס יד רעגניטע טלקיווטנא רעּבָא רעטַײװ

 שינעפעשאּב ןדעי טיג רוטאנ יד :ןטרעלעג אֹּב .לקסאה-רעסומ ןרעדנא ןא סיורא ךיוא
 :ןרעגניטע אּב ;עוועט ןַײז טיול טרעשאּב םיא ןענעז סָאװ ,סענָאקאס יד וצ טומ ןקיטיינ םעד

 טשינ טָאה סע ןכלעװ וצ ,ןעיניא א וִצ ןעיצרעד ןוא ןעגניווצ דניק ןייק טשינ רָאט עמ

 .,טנורג וצ רעטעּפש דניק סָאד ןאד טייג ןלאפ עכלעזא ןיא םערָאװ ,טנאלאט ןייק

 ךָאנרעד דַלאֹּב טמוק סָאװ ,לשָאמ סָאד יו יוזא טקנוּפ זיא (129 ,ו) "לקעז סָאד, (5
 -ניטע סעכלעוו ,(6 וע0:106 לשָאמ ןצרוק סיקצישארק ןופ עזארפאראּפ א ,(141 ,ו "רעדניק יד,)
 -עצ קידנלָאמ שירעגייטש ןוא טיירּב ןפיוא םענעטָארעג רעייז א ףא ,קידנעטש יװ ,טָאה רעג

 :ןָא יוזא לשָאמ רעד ךיז טּביה ןיקצישארק אּב ,ןגיוצ

 רא16 ח81/28)זמ7 םמ רט20121

 268213 810 182 4ט8 יאסעע1,

 ם0021808מ3

 1 826128מ3 ,..

 ןלעװלָאװ ןוא ןרעַײט םעד ןשיװצ גירק רעד :םילָאשעמ עדייּב ןיא זיא עמעט יד
 .וו .א .א סעכִיי : רעּבלעזרעד עדייּב ןיא זיא לקסאה-רעסומ רעד .(ןאמערָא ןוא רעשיוא) לקעז
 :קיטכיו טשינ זיא

 6 הא16 168 40מיצ 00 0138202צ ...

 ּו .72 .ז ,טרָאד {1

 0ע1618 ץס8?ץסע16 18. 16:851021620, 10:8 11. 8241 1 תז2ץ/ס26801 1804 ,86 טַײז (2

- 
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 : ןרעגניטע אּב ןוא
 ;טלעג ףא טשינ 'קוק !רערורּב ,וצ ךימ רעה

 .טלעוו רעד ףא עטסעּב סָאר זיא יומצא-סעכִיי

: 

 ןופ ןרעװ טקרעמעגנָא טרָא ןפא לשָאמ ןדעי אֹּב ףראד עּבאגסיוא רעקידנעמוק א ןיא
 טגנערּב ךַײרנַײװ סָאװ ,םילָאשעמ עטכאמענכָאנ עמישער רעַײנ רעד ןיא .טמאטש סע ןענאוו
 יד טנכייצראפ זיולּב ןענעז "עטכישעג-רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ רעדליּב , ךוּב ןַײז ןיא
 -ארפאראּפ רעדָא טצעזעגרעּביא טָאה רעגניטע עכלעוו ,עפוג קרעװ יד טשינ ןוא ןרָאטװא
 :ןענעכייצאּב רעיונעג ךיא ןָאק ייז ןופ עכעלטע .טריז

 (20י 0 "סקאליפ, ;(1028 4 סטרעלעג טכאמעגכָאנ זיא (256 ,ו) "םידייש יד,

 תוס םוסתס טמ סטרעלעג ךָאנ (299 ,|) "ןוה רעד טימ ןיב יד, ;(?0ס: תטמו סטרעלעג ךָאנ
 ךָאנ--"שינעעזראפ סָאד, ; (+ סי רעטסנגסעסי סטרעלעג ךָאנ--"עָאװלאה-לאּב רעד, ; (6 416 1166
 ;(6124 019816 04 18!סטזזו1 סנעטנַאפאל ךָאנ--"קירעשייה רֶעד , ;(6 016 21155860טעל סטרעלעג

 עטזזמגת 1 סיקצישארק ְךָאנ--"גילפ יד, ;(1 0216616 1 06 סיקצישארק ךָאנ--"רעדניק יד,

 .(מס1

 סָאװ ,ןרעּב עמורפ יד, לשָאמ ןשיריטאס-לאיצָאס םענייש םענופ וןיטָאמ רעד !
 -רוא טמאטש ,ןאירָאלפ ןופ טצעזעגרעּביא ,סכַײרנַײװ עַידעי רעַײנ רעד טול ,טָאה רעגניטע
 יד ןרעסומ וצ ןסיוא טרָאד זיא ןוא סעשַארד עשינייטאל עכעלרעטלאלטימ ןופ ךעלגנירּפש
 יד רעּביא ןצאש ןוא טַײל עסיורג יד ןופ דניז עסיורג יד טינ ןצאשרעד ייז זא ,עקיּבױלג
 רעטמיראּב ןַײז ןיא וויטָאמ ןקיזָאדמעד טצונאּב ןעטנָאפאל .טַײל עניילק יד ןופ דניז עניילק
 רָאנ ,ןעניז ןכעלכריק ןיא רעמ טינ ןיוש (591208 התותגגטצ 10218008 66 12 ס 6 :לּבאפ

 ןגָאז לּבאפ סנעטנָאפאל ןגעוו .ץיטסּוי-ןסאלק רעשיקאּוװצ רעד ןגעק עריטאס עפראׂש א יװ
 עץעס5006 1 8180016 06 10346 זיא יז ,זא ,רָאפמאש ןוא טסָאק ןרָאטאטנעמַאק ערעטלע יד

 ןופ ;ןעטנָאפאל ןופ ןעמונעגרעּביא לשָאמ ןקיזָאדמעד טָאה ןאַירָאלפ .(10 8061646 ווטזמנֲמסי !
 א סע יא לשַאמ ןכעלנע א ןיא ןווָאלירק אֹּב) ןרעּב טכאמעג רע טָאה ףלעוו סנעטנַאפאל
 ןוא עפראש רעייז טימ ןָא ךיז טּביײה סָאװ ,לּבאפ רעצרוק ןַײז ןיא גניסעל יװ :טקנוּפ ,(ּבייל
 : רעטרעװ עכעלטַײד

 םסמ םהזסמ 210086 68 תטמ 80מ0ת 861? 2ס/8טנמסע 2616

 2116 םעטנמנמסמ, ץ{טומקסמ 19/056 טמס 840120/ 1צסתנתו 6

 1085 81166ת:10016/8ז0+ 261 21|סמ 8088086/װ6מ8 116/6מ,

 אטפ 22960089810/ 21808/, 816108 רעט?זוסמסמ 2 1{טמזסת ...

 :ךעלטַײד רעייז לשָאמ םעד טקידנעראפ ןעטנָאפאל

 5610מ ףט6ס ע0ט8 86:62 ץתט1588מ6 04 6 א ,

 1,659 ןט26ומ62/8 06 60ט/ צסטפ 168010מ? 018מ6 סט ת01ז.

 0. ט. 66106:468 821001006 284טס1מ 616. 19 טַײז (

 -/ 25 1 וטרָאד
 .45 .ז ,טרָאד (9
 ,106 .ז ,טרָאד (4

 .101 .ז ,טרָאד (5
 220168 46 128 20ת121מס, 1819 84 סט 1 ז 3 6

 88 610. 30 .ז (

 .6 6066 61 ןג זמסטסמס :לשָאמ סנעטנָאפאל ןופ טמאטש .30 .ז ,טרָאד (5

 -נָאּפאל ךיױא עז .טַײז 71 ,.דֹּב װ אס608 64 168 זסתמגזףטס5 02015168 46 0084 64 46 08ם8/מ10:9 ,טרָאד (9

 ,212 טַײז סערָאעה יד ,1904 2818 ,1. 0161 ןופ עּבאגסיוא-ןעלּבאפ סנעט

 ןּבױא עז ."ןרעּב עמורפ יד, ןענאטשראּפ ןוא ןעמונעגפוא קיטירק יד ךיוא טָאה ךערענא יוזא .טּרָאד (0

 .ערָאעה ,123 .ז



 : יש יי . יט 0 {

 .ןטפירש סרעגניטע ןופ עּבאגסיוא יד --רעניוװ .מ 132

 :לקסאה-רעסומ םעד סיוא טלאהאּב גניסעל
 108 !הממ 1װוסמ 61680081 261 4066 210/81 2נ006 צסעיא61168 ...

 :רעגניטע יוװ יוזא

 ןרעּב עמורפ יד טימ לשָאמ סָאד

 : .(1 ...ןרעלקרעד וצ טשינ ךַײא ןעמ ףראדאּב

* 

 -נטַײדאּב א ,ןעעז רימ יװ ,רעגניטע ךיוא טָאה רעּבַײרש-םילָאשעמ עשיסאלק עלא יװ
 ַײנ טשינ- לטירד א רעכעה :טלעטשעגטסעפ טציא זיּב -- םילָאשעמ ענַײז ןופ לייט ןקיד
 -ָאשעמ ןופ עװעט רעד ןיא טגיל סָאד .ןרעטסומ ערעטלע טױל טכאמעגכָאנ רָאנ ,ןפאשעג
 . ןופ טרָא ןפָא טלעטש עמ זא ,רעגייטש ןקידמיזָאמער-ןטלאהאּב םענופ ,ןּבַײרש-םיל
 - ,עשיטעראפארט-שיפיט ןעמ טלייצרעד ןשינעעשעג עלעּודיװידניא טָאטשנָא ,סעַײכ -- ןשטנעמ
 -ארפאראּפ עמ ןוא רעּביא ןעמ טיוּב סעמעט-לּבאפ עַײנ ןטכארטוצסיוא טָאטשנָא ,עטריזינָאנאק
 -טכישעג יד ןוא ןדָאּב רעלאיצָאס רעד ,רנאשז םעד ָא-טָא ראפ טַײצ עשיסאלק יד .עטלא טריז
 -נעיראש יד :טסקאוו רנאשז רעשירעטסיליפ לסיּבא רעקיזָאדרעד רעכלעוו ןופ ,עיצאוטיס עכעל
 רעגניטע .ןטַײקיטראנגייא עקיזָאדיד טגנידאּב ,גנוגעוואּב-רעלקפוא ענעסָאלשטנא קינײװ ,עקיד
 רעד יװ עליפא ןוא גניסעל ,טרעלעג ,ןעטנָאפאל רעדייא רעשירעגייטש םילָאשעמ ענַײז ןיא זיא
 .(טצעזעגרעּביא םעד ּבילוצ טָאה ןיוואשזרעיד םילָאשעמ סעמעוו) ןרָאדעגאה רעשירעגייטש קראטש
 וצ ןוא ךארּפש רעד וצ טסאּפעגוצ ,לופקאמשעג ןוא ַײרּפ ןויטַאמ ענַײז טעּבראאּב רע
 ןיא ןאראפ םילָאשעמ ענַײז ןיא ןיא ןגעװטסעדנופ .רענעײל ענַײז ןופ עוויווס רעד
 א ןָא וא ,רנאשז-לשָאמ ןטריזינָאנאק ןיימעגלא םענופ ןטנעמעלע סָאמ ְרעשּפיה אזא
 ןעמ ןעק ןעגנוכאמכָאנ ןוא ןעגנוצעזרעּביא ,סעָאּפשאה יד עייגענעּב גנושרָאפסיוא רעיונעג
 -עג סָאװ ,םילָאשעמ ענַײז ןיא טַײקשירעוטּפוא עשירעפעש יד ןצאשּפָא קיטכיר טינ
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 .םילָאשעמ ייװצ סנטסכעה רעדָא ןייא .טצעזעגרעּביא קינײװ רָאג רעגניטע טָאה ןעטנָאפאל ןופ :וועגא (

 א ןופ רָאנ ,טשינ "ןרעּב עמורפ יד. ךיוא ,שיזיוצנארפ ןופ טצעזעגרעּביא טשינ לאלכיּב טָאה וע זא ,ערָאװס א

 ךיוא .קינײוו יוזא סָאװראפ ,שעדיכ א ןעװעג טלָאװ שרעדנא ;םילָאשעמ סנאירָאלּפ ןופ גנוצעזרעּביא רעשטַײד

 ,רעטכיד עשטַײד ןופ רעקירעד סע טסייה .םילָאשעמ ענילק ַײֹרד רָאנ טצעזעגרעּביא רעגניטע טָאה ןיקצישארק ןופ

 טָאה ןװָאלירק ןופ .שימיה ןוא טנאקאּב ןטסעּבמא ןעװעג עשטַײד יד םיא זיא ןכארּפש עדמערפ עלא ןופ םערָאװ

 ירד ןופ עּבאגסיוא רעד וצ טרָאװכָאנ םעניא .טצעזעגרעּבבא טשינ לש ָאמ ןקיצנײא ןײא ןײק רעגניטע

 לָאנ ךאסא ךיוא ןענעז םילָאשעמ סרעגניטע, זא ,סעָאט א טרעזאכעגרעּביא טרעוו 138 .ז 1920 עשראוו ,םילָאשעמ

 -ירק אּב ןענעז ןוויטָאמ--קיצניו רעײז -- עכעלטע .קיטכיו טינ רעּבָא זיא סָאד ."ןוװָאלירק ןופ ןעגנוצעזרעּביא

 -- תאּפְח !עלעקיצ סָאד ןוא ףלָאװ רעד -- םסתמ א תזמסוסא :לשָאמעל יװ ,עקידסעפטוש ןרעגניטע ןוא ןווָאל

 רָאט טַײקּכעלנע רעד ָא-טָא ןופ .ןרעּב עמורפ יד---אזסעמ 886768 ןלקעז סָאד -- א6סא ;רעּב םעד טימ לסקיפ סָאד

 טּכאמעגּכָאנ ןענעז ייז זא ,טמיטשאּב טציא ךָאד רימ ןסייוו *ןרעּב עמורפ יד, ןופ .ןריפראפ ןזָאל טינ רעּבָא ךיז ןעמ

 -עּביא יד ןוא ,(285 .ז ".שעג .טיל .רָיי רעד ןופ רעדליּב , .רנַײװ עז) ןאירָאלּפ רעטכיד-םילָאשעמ ןשיזיוצנארפ םעד

 טרייב יז ןּבָאה לאפ ןטסעּב ןיא .ןרעגניטע אּב יו רעטקאראכ ןרעדנא סיוכרוד א ןווָאלירק אּב ןּבָאה ןוויטָאמ עקיר

 טינ רעגניטע טָאה ןוװָאלירק ןופ זא ,זיא רָאלק .רעכיז טינ ךיוא זיא סָאד שטָאכ ,לאווק ןקידסעפטוש א ןופ ןעמונעג

 ,ןעטנָאּפאל ,יקצישארק ןטעָאּפ יד טנָאמרעד ןרעוװ (588 ,װ) 1843 ןופ סעלדאטשיה סמיױּבנזַײא ןיא : וועגא .טצעזעגרעּביא

 ףא יװ (טַײצ רענעי ןיא רוזנעצ רעד ראפ) טקאפ ןוויטיזָאּפ אזא ףא ןייװעגנָא טינ םױּבנזַײא טלָאװ עשז-ןיוש .טרעלעג

 טינ ךיז טניפעג טרָאפ ןוא--ןגיוושראפ טיג ךיוא עדאווא סָאד טלָאװ עפוג רעגניטע !ןווָאלירק ןיפ ןעגנוצעזרעּביא
 -גַײװ סָאװ ,עמישעו סרעגַניטע ןיא טינ ןוא ,ןעזעג טָאה ךַײרנַײװ סָאװ ,ןדאי-וואסק יד ןיא טינ ןעמָאנ סווָאלירק

 -עי עּפאנק א טאהעג טָאה רעגניטע זא ,ערָאװס א לאלכיּב זיא סע ".וװ .זא .א רערליּב , ךוּב ןַײז ןיא טגנערּב ךַײר

 העססיגימ ןשיסור םוצ עטיּב ןַײז .ךארּפש רעשיסור רעד ןיא עליפא רעשפע ןוא רוטארעטיל רעשיסור רעד ןיא עִיד

 םיוּברעדעצ .א .(!1847 רָאי םעניא) ךארּפש רעשטַײד ןיא רע טּבַײרש ,572 וװ (רעטסינימ-גנודליּב םוצ םענָאּפא)

 -עינ יד ."תיגלוֿפ ,תיזנכשא ,תירבע , זױלּב טנָאמרעד ןוא טנעקעג טָאה רעגניטע םָאװ ,ןכארּפש יד סיוא טנכער

 ;"והמדו בולירק ילשממ םכרעּב םה םילפונ אֹל רשא הישעה םלוע ייחמ רסומ ילשמ םהּב :רע טּבױל םילָאש

 שיטסירעטקאהאכ ךָאו זיא'ס -- ! ןטָאלירק ןופ טצעזעגרעּביא טָאה רעגניטע זא ,סעָאט רעד ןעמענ ןענאדנופ ךיז לָאז

 ןגיוצעג ןּבָאה ,עטיל ןוא ןלױּפ ,עיצילאג ןופ ךָאנ טארפיּב ,םיליקסאמ יד :טַײצ רענעי ןופ עטכישעג-גנודליּב רעד ראפ

 ,טנעקעג קינייװ ןוא ןטלעז רעדָא טשינ לאלכיּב יז ןּנָאה עשיסור יד ,רוטארעטיל רעשטַײד רעד ןופ ענויאכ עקיטסַײג



 133 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאַילּביּב

 .לאלכיּב ןפאש ןַײז ןיא ןליט עטסשיטסירעטקאראכ ןוא עטסקיטכיו יד וצ ךָאד ןרעה
 ןיא (ןדָא;רעּפ-גנּוַײנאּב רעדָא) ןדָאירעּפ ּבייהנָא עסיוועג ראפ :שעדיכ ןייק טשינ זיא'ס ןוא

 טרעוו םיא ןיא ;גנוניײשרעד עשיטסירעטקאראכ א לשָאמ רעד זיא עטכישעג-רוטארעטיל רעד

 .עזָארּפ רעשילייצרעד רעד ראפ ןוא סָאּפע ןראפ ,עמארד רעד ראפ געװ רעד טעּבראעגסיוא

 םענופ ןעלּבאפ 143 יד ןופ זא ,ּפיצנירּפ-ּבַײלקּפָא סרעגניטע ראפ שיטסירעטקאראכ זיא סעי
 ןבילקעגסיוא "ןכאמכָאנ, םוצ רעגניטע טָאה טרעלעג רעּבַײרש-םילָאשעמ ןשטַײד ןשיסאלק
 ןוא ,טלאהניא ןשיטירק-רעגײטש ןשיריטאס-לאיצָאס א ןּבָאה סָאװ ,םילָאשעמ 10 עכלעזא
 -עצייא עקידלכייס-טנוזעג עשיטאּבעלאּב א זיולּב ןּביג סָאװ ,ענעי ןופ טשינ ןקיצנייא ןייק
 -רעכעטסאּפ טימ ןעלּבאפ עשילָאקוּבָאקָאקָאר רעדָא עשיגָאלָאטימ יד ןופ טשינ ךיוא .עוויוט
 -עגנִיי א ןיא ןּבירשעג טָאה טרעלעג סָאװ ,"עדנירָאד ןוא עניליפ ,ןָאמאד ,, ןגעוו קיטנאמָאר
 -ניטע םילָאשעמ עטכאמעגכָאנ ווָאר םעד ןגעװ ןגָאז ךיוא ןעמ ןעק ענעגייא סָאד .טַײצ רער
 .ןכארּפש ערעדנא ןופ סרעג

: : 

 .גנולײטּפָא ערעדנוזאּב א ךַײרגַײװ טיג "ךעלסעװָאטאק ןוא ךעלעסַײמ עניילק, יד ראפ
 ןופ ןעגנוצעזרעּביא ,טציא ןסייו רימ יװ ,רעּבָא ןענעז גנוליײטּפָא רעד ןופ ןּכאז עקינייא
 ןיילא טרעלעג .("םידייש יד, ןוא "עלעטיוװ, :לשָאמעל) קגוסנת טמ6 קע2גוטמשסמ סטרעלעג
 ןענעז עדייּב ,ךעלעסַײמ-שטנעמ ןוא ןעלּבאפ-עַײכ ןשיװצ קעליכ םוש ןייק טשינ טּכאמ
 םאטסימ ןיילא רעגניטע טָאה ךוּב סטרעלעג ןופ רעטסומ ןטיול .טשימעגסיוא ךוּב םעניא
 ךָאד זיא ,וועגא .סטרעלעג יװ .לטיט-ךוּב ןּבלעז ןרעטנוא םינימ עדייּב ןשימּפיונוצ טניימעג
 לשָאמעל ,"עלעסַײמ-ןשטנעמ, ןימ םענעי ןופ ןאראפ םילָאשעמ גנולײטּפָא רעד ןיא ךיוא
 לייט א לָאז סָאװראפ .(152 ,ו) "עניק יד, רעדָא ,(טרעלעג ךָאנ) "שינעעזראפ סָאד, (135 ,ו)
 -נעמוק א ןיא ?(ןוא ,! .רנַײװ עז) גנוליײטּפָא רערעדנוזאּב א ןיא ןייג ךעלעסַײמ יד ןופ
 :גנולײטּפָא-םילָאשעמ רעד ןיא ןַײרא םילָאשעמ עקידנגלָאפ ןפראד עּבאגסיױא רעקיד
 יד ךיוא םעדצוכא .םעלָאכ רעד ,רעגראק רעד ,ליכָאר-ךעליױה רעד ,םידייש יד ,עלעטיװ
 -יושעל טנרעל ףלָאװ רעד :"סעפָאסיוה, יד ןופ ךעלעסַײמ עצנאג ןוא ןטנעמגארפ-םילָאשעמ
 סעטרעּפמאל יד ,(542 ,װ/) לכיטנרעטש סָאד ,(528 ,וװ) לָאהַאקאהשָאר רעד ,(537 ,וו) סעּנ
 "ךעלסעװַָאטאק, יד טימ ןּבײהנָא טשרע ךיז ףראד גגולײטּפָא ערעדנוזאּב יד .(545 ,ו
 , ,עניױס רעמוטש א ,282 ,ו :לשָאמעל ,םערָאװ ,ןצנעטנעס ןּוא סעמארגיּפע :רעקיטכיר)

 עטרעקראפ יד, ןופ -- ,(ךעלסעווַאטאק טשינ ןוא ןצנעטנעס ןענעז ,םינָאס ןוא טנַײרפ ,280
 -עסַײמ עניילק ןוא םילָאשעמ, 63 ןצנאגניא רימ ןעמוקאּב ,יוזא בוא .(259 ,ו) ןָא "טלעו
 זיּב ןענעז יד ָא-טָא ןופ .67 --סעפָאסיוה יד ןופ םילַאשעמ יד טימ םענייניא רעדָא ,"ךעל
 רימ עכלעוו ;5 ןּבעגוצ ךָאנ ןעמ ףראד ,ןעגנוצעזרעּביא יװ ןרָאװעג טריציפיטנעדיא 18 טציא
 םערָאװ ,לַײװרעד .לטירד א רעכעה--,23 לַײװרעד םענייניא .ה .ד ,טנכייצראפ ןּביױא ןּבָאה

 ןרעװ טלעטשעגטסעפ רעטעּפש רעדָא רעַירפ םילָאשעמ עקידרעטַײװ ךָאנ ןלעװ קעפָאסילעּב
 ,(1 ןעגנוצעזרעּביא יוװ

 ּבָאה ךיא עכלעוו ,ןרָאטװא עקידנגלָאפ ןופ םילָאשעמ יד  ןקוקכָאנ טנָאקעג טינ ךיא ּבָאה ןרעיודאּב םוצ (}

 ,יוזא .ןאירָאלּפ רעּבַײרש ןשיזיוצנארפ םעד ןופ ןוא רעױמולַּב ,םילג ,רעװטכיל ,ןרָאדעגאה :טנאה רעד וצ טשינ

 טגָאז (185 ,) "?עפיסא יד, ןגעוו .עזארפארַאּפ א טמיטשאּב זיא (269 ;) "עסוסאע זא ,ךיא ןכער ,לשָאמעל

 וצ טסאּפעגוצ ךעלרעה רָאנ ,ןשטַײד םיא לּבאפ ןטלא רענייא ןופ גנוכאמכָאנ ענייא זיא, יז זא ,םיוּברעדעצ .א

 םאטסימ ךיז טעװ "רעריל עשיּפע ןוא עשיריל , יד ןופ ךיוא .(.3 .רנ ,1869 ,רשבמ לוק) *עסינטלעהראפ עשִידִיי

 זיא ,לשָאמעל ,יוזא .סעזארפאראּפ רעדָא ןעגנוצעזיעּביא יװ ןזַײװסיױרא לייט רעקידרעטַײװ א ךָאנ טַײצ רעד טימ
 :ןָא ךיז טּבייה סָאװ 100 86: ע8טןמ6:6 סגניסעל ןופ טצעזעגרעּביא 53 ,! "(תולצע) סעלצא םעד ןופ ּבױל סָאד-

 18011614 16420 ראנ1} 108 נז

 אטסמ 618 216168 1,001166 81ת00ת.?.

 לאניגירָא םעניא טסייה ,רעױמולּב סַיָאלא ךָאנ טצעזעגרעּביא זיא סָאװ ,(75 .ו) "יודיו הנמאנ, ריל סָאד :װעגא
 רעקיטּפעקס א ,רעטכיד רענעסעגראפ-טנַײה רעקיזָאדרעד .6180ט0628506162ת1ת18 61408 8208 0881 ת1תפסמ4סת
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 ,ןצנעטנעס ןוא) סעמארגיּפע קיצעּביז עכעלטע סרעגניטע זא ,ןעוועג ַײדעק טלָאװ סע
 -יַל רעשידיי רעד ןיא רנאשז ןשיסאלק ןקיזָאדמעד ןופ גנולמאז עטסנעש ןוא עטסֶערג יד
 .גנולײטּפָא רערעדנוזאּב א ןיא לּפעק רעדנוזאּב א רעטנוא ןרעװ טכארּבעג לָאז ,רוטארעט
 יּפָא ןא ןּבירשעגנָא ןוא ךוּב רעדנוזאּב א ןיא ןּבעגעג סעמארגיפע 144 ענַײז טָאה גניסעל
 טָאה קראטש יוזא .רעקיטאמארניּפע ןֹוא עמארגיּפע רעד ןגעװ ןטַײז 110 ןופ גנולדנאה
 ,ןענאטשטנא קעּפָאסילעּב ןענעז סעמארגיּפע סרעגניטע .רנאשז םעד ןופ ןטלאהעג גניסעל
 ךיז טָאה רעגניטע זא ,ןזַײװּוצכָאנ ןעוװעג ךעלגעמ טלָאװ סע) עָאּפשאה סגניסעל רעטנוא
 טרָא רעד ןיא ָאד טשינ רָאנ ,גנולדנאהּפָא רעשיטערָאעט סגניסעל ןיא טנעיילעגנַײא
 יד ןופ עמארגיפע יד :ןעמוקוצ ןפראד .ו .דֹּב ןיא (:סעמארגיּפע יד וצ -- .(ןופרעד
 1888 "הריפצה, ןיא ךיז טניפעג סָאװ עמארגיּפע יד ;(544 ,װ) "לרעמש 'ר, סעּפָאסיוה
 טייטש סָאװ ,"רעדנּוװ ןייק רָאג, עמארגיּפע יד רעטַײװ ;(!אוו ,ו עז) "ץנארפ, 19 .מונ
 עכעלדנעטשראפמוא ּבילוצ ןיא ןוא 244 .ז עּבאגסיוא-םילָאשעמ רעגרוּברעטעּפ רעד ןיא
 - :עּבאגסיוא סכַײרנַײװ ןיא ןַײרא טשינ סעּביס

 ,רעדנּוװ סיורג א זיא קידאצ ןטלא םעד

 !רעדניק ןייק טשינ טָאה ּבַײװ גנִיי ןַײז סָאװראפ

 .וטכאלעג רעייז רעּבירעד ןיוש ּבָאה ךיא

 --!טכאנ ןוא גָאט ןטיה ץלא םיא יז טסייה רעװ

 סכַײרנַײװ סע טָאה עשז"יוש ,ןזָאלעגכרוד דיל סָאד טָאה רוזנעצ רעגרוּברעטעּפ יד
 -ַאגעטאק רעד וצ רעהעג עמארגיּפע עשיקידאצייטנא יד ּבױא ? ןוט טנַאקעג טשינ רוזנעצ
 רעסיװעג, רעד רעטנוא רעטנורא יז טלאפ "טלאהניא ןקישטילג, ריא ּבילוצ סָאװ ,עִיר
 עקירעּביא יד טשינ טגנערּב ךַײרנַײװ סָאװ ,ןרעיודאּב ךיוא עקאט ןיוש ןעמ זומ --- "ץענערג
 םענָאּפא ןסאפ יז .עּביִס רעּבלעזרעד ּבילוצ ןפרָאװעגסיױרא טָאה רע עכלעוו ,סעמארגיּפע
 .סָאּבעלאּב ןכעלמורפ-קיטכיצ א יװ ןרעגניטע ןגעוו עַיצּפעצנָאק רעשיפארגָאיּב רעד וצ טשינ
 ןָא קידנעטש ןופ רגאשז רעד זיא ,עמארגיפע ןופ רעקיסאלק ןקיטנא םעד ,לאיצראמ טַײז
 -יטכיטנא עטריטיצ יד זא ,ןגָאז ןענעק טשינ טעװ רענייק ןוא ;טַײשראפ לסיּבא ןעוועג
 ןא טיג ךַײרנַײװ עכלעוו ןגעװ ,"ןצענערג עקידנעטשנָא , יד ןופ סיורא טייג עמארגיּפע עשיד
 .שינערעהוצנָא

 ערטדנא עּכעלטע "ןטיהוצּפָא קיטײנ ראפ ןטלאהעג ךַײרנַײװ טָאה רעּבָא ראפרעד
 -על .דעװָאק קיניוו רָאג ןרעגניטע ןעגנערּב סָאװ ,סרעגניטע ןטנעמוקָאד "עשירעטכיד;
 ,ךארּפש *רעשטַײד, ןיא 0016 6102116 (526 ,) דיל-רעזייק עשיראנ-טסופ סָאד ,לשָאמ
 עטכעלש סָאד רעדָא ,ןזַײרג עקידענושעמ יד טימ ןוא טלאהניא ןטרעּפמולעגמוא ןַײז טימ

 .וװ .זא .א (525 ,וו) ן2:!טס, 4888 160 וע 8896 :דיל-סטַײהנגעלעג
 -רעד טכאמעגכָאנ (263 ,ו) "שעדיכ סָאד , ךיוא זיא "סעייּפ יד טימ ןָאד,, ץוכא :וועגא

 *עווייצאמ סכעריוק , (: לסעװָאטאק סָאד .אט/ 06 02141066 סגניסעל עמארגיּפע רעּבלעז
 .(810046016046 27) 40{ ז,ט:ז/1תֿפ 0140 עמארגיּפע סגניסעל טכאמעגכָאנ זיא (266 ;ו)

 טסּוװאּב ןוא רעלּוּפָאּפ ןעװעג טַײצ רענעי וצ זיא ,ןקסעטָארג עשירעגײטש וצ עיטענ א טימ רערעלקפוא ןוא
 ---עמעָאּפ א סרעױמולּב ךָאנ טריזארפאראּפ זיא "עדִַיענע , סיקסװעראילטָאק רעניארקוא םעד .דנאלסור ןיא ךיוא
 :יוזא לאניגירָא ןיא זיא *יודיוו הנמאנ. ןופ עפָארטס עטשרע יד

 260 16/84166 8180 68, 616 068 216880268 168860מ,

 816 161664 ןהמ 2214 80464---0814 20146068118}

 אה6טי/ 280 ןתזמ 36181284, טזמ 1601{ 206 06ת8268,

 שומ 6086 26 2828061מ8 220 816 ןםומ 488 1162 ...

 .שינערעהוצנָא םענעטָארעג רעייז א טימ ,ךעלסעוװָאטאק --"ךעל'תובתכע -- סעמארגיּפע טצעזיעּביא רעגניטע (1

 :עטארגיּפע יד :וועגא .לָאמקנעד א ףא טפירשפוא עצרוק :עמארגיּפע טרָאװ םענופ טַײטאּב ןכעלגנירּפשרוא ןפא

 .רעטסייר ןופ ןלאפעגסיורא סעָאט יּפלא זיא (279 ,|) "ווענאג א ףאָט
 א
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 רענעגייא סרעגניטע ןופ טּפירקסונאמ א טול טסקעט-"עלעקרעס, םעד טגנערּב ךַײרנַײװ

 -ןק א ןיא .(015. 2) טּפירקסונאמ (: ןטייווצ א ןופ ןטנאלראוו טנכייצראפ ןוא (218. 3) טנאה
 ענענאראפ עקירעּביא יד ךיוא ןרעװ טצונעגסיוא ןזומ טגנידאּבמוא ןלעװ עגאלפוא רעקידנעמ
 זיא טסקעט רעד, ןכלעװ ןיא ,(018 5) רעקרָאי-ּוינ רעד סרעדנוזאּב ,ןטּפירקסונאמ ַײרד
 ,(אוצו .ז .) "שרעדנא קראטש עליפא ,ןבאגסיוא עטקורדעג עלא ןיא יװ ,שרעדנא לָאמטּפָא

 ןּבָאה יז סעמכַאמ , ,טכא ןיא ןעמונעג טינ ךַײרנַײװ טָאה (? סעּבאגסיוא עטקורדעג יד
 -אהָאי םעד טָאה רע זא ,ןיילא רעּבָא טגָאז ךַײרנַײװ ."טינ סעכיײש ןייק ןפאש סרעגניטע וצ
 סרעדַײנשנײטש טול זיױלּב םיא ןופ סייוו רע זא ןוא ןעזעג טינ לָאמנייק קורד רעגרוּבסינ
 -נעצ רעוועשראוו ןופ לָאקָאטָארּפ םעד טול ןוא 85 .ז ,1862 ,םסוצ. םגטנוטשצץומוס ןיא ץיטָאנ
 -רעּבמעל עשיטעטָאּפיה יד .(זש--ושו .ז ,ו םיבתּכ .טע) 1862 ינוי 18 ןופ (? טעטימָאק-רוז
 -סיוא רעוועשראוו רעד ןופ .ןעזעג טינ ךיוא ,ךיז טייטשראפ ,ךַײרנַײװ טָאה עּבאגסיוא רעג
 ,רעגרוּבסינאהָאי רעד ןגעװ ןלייטרוא טשינ ןפיומושעּב סלאפנדעי ןעמ ןעק רעּבָא עּבאג
 ּביוא .רעגרוּבסינאהָאי ועד ןופ קורדרעביא ןא יװ ןּבעגעגנָא טרעװ רעוועשראוו יד שטָאכ
 -נַײשאּב ךָאד ייז טיג ךַײרנַײװ ןוא -- עקיטכיר ןענעז "סעידעי ערעכיז רָאג טינ, סלעּפאק
 סלא רעגעלראפ רעוװעשראוו םעד וצ ןעמוקעגנָא עלע קרעס, זיא -- גָאװ ךאסא וצ ךעלרעּפ
 וצ טנאה ןופ ןעגנאגעגמוא ןיא סָאװ ,"עלעקרעס, ןופ ךאי-וואסק רעד .עריוכס עטעוונאגעג
 םעד ןרָאװעג טכיוקראפ ןוא ץערָאמא ןא ןופ ןרָאװעג ןּבירשעגרעּביא טעשָאּפ ןיא ,טנאה
 יד טָא ןוא ,'ןרעסעּבסױא, םעניײא ןּבעגעג ךָאנ יז טָאה רעגעלראפ רעד ...רעגעלראפ
 רעסעמע רעד ןופ ןעזסיױא םעד טכעשיוכראפ ןצנאגניא טָאה טנאה עטינעגמוא ןוא עדמערפ
 קורד רעװעשראוו רעד זא ,ןסיײהעג טלָאװ סָאד .(43 .ז ,בע'רת ,סקנּפ רעד) "עלעקרעס
 וצ טָאה ןוא רעגרוּבסינאהָאי םעד ןופ קורדרעּביא ןא יװ ןרעוװ טכארטאּב טינ לאלק ןעק
 רערעדנא ןא ןאראפ רעּבָא זיא עּבאגסיוא רעגרוּבסינאהַאי רעד ןגעװ .סעכַײש ןּפאנק א םיא
 ןסַײרּפ ןיא ןרָאװעג טקורדעגּפָא עוויינגיּב זיא , יז זא ,טגָאז סָאװ ,רערעטסנרע ןא ,סעדייא
 ןופ רָאנ ,לאניגירָא ןטכער םענופ טינ ,םישרָאי יד ןופ סינביולרע ןָא ,טנאילוקעּפש א ןופ
 ,רימ .ןייטשראפ טינ עצעז ליפ ןעק ןעמ זא ,ןויײרג טימ לופןוא עַיּפָאק רעטפאהרעלעפ א
 "ענעקרע וצ סע ןזעװעג ךעלגעמ טינ זדנוא זיא ,טנעקעג טוג לאניגירָא סָאד ןּבָאה סָאװ
 ןקיזָאדמעד ףא עליפא עקאט ךיז ןעמ ןעק .(23 .מונ ,1869 ,רשבמ לוק ,םיוּברעדעצ .א)
 יילרד  עלא זא ,ןגָאז שיראמוס ןוא ןזַאלראפ טייהרענעעזעג-טינ סעדייא ןרעטסנרע ךאסא
 עקאט ןיוש סָאד זיא יצ ?"טינ סעכַײש ןייק ןפאש סרעגניטע וצ ןּבָאה , סעּבאגסיוא עטקורדעג
 -עפ, ןוא "לאניגירֲא ןטכער םענופ, רעטרעװ יד טימ טניימ םיוּברעדעצ סָאװ ,רָאלק יוזא
 -רעס, ןַײז ןּבעג געלפ רעגניטע זא ,זדנוא טלייצרעד עפוג םיוּברעדעצ ?"עיּפָאק עטפאהרעל
 .ודי בתכּב ויעדוימ תא אוה דּבכ רשא שיו ,םקיתעהל םיחוטּב םישנאל , רעדיל יד ןוא "עלעק
 .(110 .מונ ,1889 ,ץילמה) "...סופדה שבחמ ילּב ןילוּפו איסורּב וירובחו ומש םסרפתנ הכו
 טרעסעּבעג רעדייסעק ןוא ןּבירשעגרעּביא לַאמ ריש א ןָא "עלעקרעס, ןַײז טָאה רעגניטע
 ןטסעּב םעד טינ טקורדעגּפָא טָאה עמ זא ,ןעז ֹוצ טראעג טָאה ןעמיוּברעדעצ ּביוא .טכיראפ ןוא
 .ךעלדנעטשראפ רעייז סָאד זיא--ןטעּבראעגסיוא רעקינייװ ,ןקירעלרפ א רעשפע רָאנ ,טנאלראוו

 -אֹּב רע שטָאכ ,ןטסקעט ענעכילגראפ ַײר ד ןגעװ (ןשו ,ו) טדער .רנַײװ סָאװראפ ,רָאלק טינ טרעװ סע (1

 .ייווצ זיולּב רעלרפ סערוש עכעלטע טנכייצ

 רעוועשראוו רעד ,1 ןופ רעגרוּבסינאהָאי רעד ןגעוו ,סעּבאגסיוא עטקּורדעג לי בי ןופ טרער ךַײרנַײװ 6

 -ער .וו עכלעוו ןוא טנָאמרעד טינ ץעגרעניא טרעוו סָאװ ,עּבאגסיוא רעגרעּבמעל רעשיטעטָאּפיה א ןגעוו ןוא 1875 ןופ

 .עִירעי א סרעלדנעהכוּב רעוועשראוו א ןופ ךאמס ןּפא זיױלּב טרירטסיג !

 רעד ןוכ טקורדעגרעּביא זיא יז זא ןּבעגעגנָא ךָאד זיא'ס ּוװ ,עּבאגסיוא רעוועשראוו רעד ןופ ןוא (5

 .(,110806 ת222216 תבמ 1082006ץץעאסאהעס 3288 1801 ז." שערייפעּב טייטש טאלּבלטיט ןפא) ? רעגרוּבסינאהָאל

 ,טגָאזעג טינ טרָאװ ןייק טימ טרעוו 00 װ עז) טנָאמרעד ךַײרנַײוו ןכלעוו ,לָאקָאטָארּפ-רוזנעצ ןקיזָאדמעד ןיא :וועגא

 .סענַײט עלעלירעטאמ סיורא זַיולּב ןקור ײז .טסקעט רעגרוּבסינאהָאי םוצ סענַײט ןּבָאה ךרת סרעגניטע זא

: 



 ןטפירש סרעגניטע ןופ עּבאגסיוא יד--רעניװ מ 16

 -ראעּב ןטרעסעּברעפ ןטצעל רעד ךָאננ ןרעװ טקורדעג לָאז "עלעקרעס, זא ,ליו רע
 '(23 .מונ ,1869 ,רשבמ לוק) "ןכאמ רָארופ טשרע סע דריוו טצעי ,רעסאפרעפ םענופ גנוטַײב
 ענעגייא טימ ךיז טגַײצרעּביא יז רעדייא ,גנושרָאפ עשיטירק יד ןעק רעּבָא ןופרעד
 וצ טינ סעכַײש םוש ןיק טָאה עּבאגסיוא רעגרוּבסינאהָאי יד זא ,ןעגנירד טינ ,ןגיוא
 ,ןפאש סרעגניטע

 לַײװ ,ןענרעלרעד וצ טַײקכעלגעמ יד טציא רַימ ןּבָאה עּבאגסיוא .רעֶגרוּבסינאהָאי יד
 רעכעלטפאשנסיוו רעשינִיארקוא רעד אֹּב רוטלוק רעשידִיי ראפ טוטיטסניא-ןופ קעטַא;לּביּב יד
 טאמרָאפ ,ןטַײז 110 טלאה ךוּב סָאד) ראילּפמעזקע אוא טגָאמראפ וועיק ןיא עימעדאקא
 עּבאגסיוא עקיזַאדיד זא ,ןגָאז טַײקרעכיז טימ עקאט ןיוש ןעמ ןעק טנַײה ןוא - .(20 2
 טעװ יז זא ןוא ,ןפאש סרעגניטע וצ סעכַײש עקיטכיװ רע ײז א ַאי עקַײד טָאה
 -ניטע ןופ עגאלפוא רעַײנ א אֹּב םינאפיוא ענעדישראפ ףא טכא ןיא ןרעװ ןעמונעג ןפראד
 | .קרעוו סרעג

 ןשינעיײטשראפסימ ךרוד טריּפמורָאק ןוא טזַײרגראפ זיא טסקעט רעד זא ,זיא סעמע
 .עגנוצריק ענײלק עקיניזטסּוװאּב ךרוד ךיוא רע שפע ןוא רעצעז םענופ ןסעָאט ןוא
 ךַיא ןַיּב לַײװרעד) ןעגנוצריק סנדמערפ א עקאט ןעגעז סָאד זא ,ןעמענָא לָאז ןעמ ּביוא
 ץוכא ,שרעדנא טשינ ןוא יזא זא ,ךעלגעמ רע ײז זיא סע ,קעּפוסעמ קראטש ןירעד
 ןעמ טעװ ,("ןעלעקרעס, ןופ טנאיראוו רעקידרעִירפ א סרעגניטע ןעזעגסיוא טָאה ,ןזילרג יד
 -קעידא ,ןעמינָאניס ,רעטרעוו עקידנרעזאכרעּביא טצריקעג ןרעו ךעלנייוועג זא ,ןגָאז ןפראד
 ןופ גנאג םעד ףוא ןטלאה ןוא ןעִיצעצ סָאװ ;ןצאז עכעלריפסיוא וצ ןוא סעונט-דער ,ןוויט
 -עצ ןוא טַײקכעלטַײרּב עשיטקעלא;ד יד זא ,ןעמוקסיוא ןאד טעוו'ס .גארטרָאפ ןכעלכאז
 רעדָא רעצעז םעד זיא ךעסונ ןשיצילאג-שיליוּפ סרעגניטע ןופ טַײקכעלריפסיוא ענעגיוצ
 ,םעד זא ,רָאלק טזַײװ ןזַײרג יד ןופ רעטקאראכ רעד .ןצראה םוצ ןעוועג טינ "רָאטקאדער,
 ,ךעלדמערפ רָאנ טינ ןעװעג סרעגניטע טקעלאל;ד רעד זיא ,טכאמעג ןזַײרג יד טָאה סָאװ
 ענָאװאק ןייק טינ ךיז טקרעמאּב ןפיומושעּב .ךעלדנעטשראפמוא עקאט זַײװרעטרע רָאנ
 -ַארּפ עשיטקעלאיד ךאסא רָאְג ןיא ,טרעקראפ ."ןרעסעּבוצסיױא, רעדָא ןטכיראפ וצ ןרעגניטע
 -סיוא סכַײרנַײװ יװ רענעטלאהעגסיוא (עּבאגסיוא רעגרוּבסינאהָאי יד .ה .ד) גאָאי יד זיא םיט
 טעשַאּפ ,גנוניימ ןַײמ טול ,ןענעז (עלא טאמיק טינ ּביוא) ןזַײרג װָאר רעשפיה א .(!עּבאג
 -ָארּפקורד רעשידִיי רעד ןיא גנונַײשרעד עכעלנייוועג א -- ןשינעייטשראפסימ ןוא ןסעָאט
 ןײא וצ) סטּפיהעגרעּביא לייט א .(טַײצ רענעי ןופ רָאנ ןוא) טַײצ רענעי ןופ עיצקוד
 ןענעז יז .ןסוסּפאל ןופ עירָאגעטאק רעד וצ ךעלטַײד רעהעג (רעטרעװ ייװצ וצ רעדָא
 רעשפע טָאה ןעגנורעזאכרעּביא-טרָאװ עטמיטשאּב .סַײלּפ וצ טימ ןרָאװעג טכאמעג טינ
 ,קורדסיוא ןופ טַײקנפלַאהאּבמוא ןא יװ טכארטאּב רעצעז רעשיטקעלאיד-שרעדנא רעד
 ךעלכאז אּב ןעגנוצריקכרָאװ .סעָאצױה ןופ טַײקידװערָאּפש ּבילוצ ןלאפסיורא ןגעמ עכלעוו
 ןדמערפ א ןופ ןּבָאנוצ--רעקינײװ ךָאנ .טקרעמאּב טינ ךיא ּבָאה ןצאַז עלופטלאהניא
 -ראו רעד אֹּב טסעפ טלעטש לעּפאק יװ ,"ןגָאלאיד עצנאנ, רָאג רעדָא ,רעטקאראכ
 ' .עּבאגסיוא העוועש

 -װאסק םעד טימ ןכַײלגראפ יז לָאז עמ ּביוא) גאָאי רעד ןיא ןאראפ רעּבָא זיא סע
 יז ןעק עמ סָאװ ,עכלעזא ןעגנוכײװּפָא ךאסא רעייז (טגנערּב ךַײרנַײװ סָאװ ,טסקעט-דאי
 םעד ךעַײש סָאװ ,ןעגנוכײװּפָא ענעי ןיימ ךיא .טנאה רעדמערפ א ןּבַײרשוצ טינ ןפיומושעּב
 -סיוא רעשיטקאטניס ןוא רעשיטסיליטס רעד ןיא ןעגנולעטשרעּביא יד ,רעדײס-טרָאװ
 יד ,סרעדנוזאּב ןוא ,קיסקעל רעד ןיא ןעגנורעדנע עטפָא יד ,ץאז .ןופ גנורימרָאפ
 עלא טול .דאי-וואסק סכַײרנַײװ ןיא ןלעפ סָאװ ןצאז ענעּבעגעגוצ ענלצניײא
 רצ ןוא ןעגנורעדנע עקיזָאדיד ןופ רעטקאראכ-טקעלא;ד ןוא -ליטס םעד טול ןוא םינָאמיס

 ---ןטשרָאפּכױא ,ךיא---ךע ,ןלייצרעד---ןלייצראפ ,םיא---םהע :יװ ןטַײקינײלק עכלעזא ןיא עליפא ,לשָאמעל (1

 יו .זא .א (606 .ז װ .דּב עז) ןשרָאפסױא
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 רָאנ ,טנאה רעדמערפ ןייק ןופ טינ ןעמאטש ייז זא ,ןַײז טינ קעפָאס ןײק ןע ק ןצאזיּבָאג
 ,לשָאמעל .ןגיױא יד ןיא ךעלטַײד ךיז טפראוו סָאד .טנאלראוו-דאי-וואסק א סרעגניטע ןופ

 ,יעזדָארּבָאד עינאּפ ימאטיוו, רעטרעװ יד ךָאנ :ּבָאגוצ אזא רימ ןעניפעג 85 .ז גאָאי ןיא
 ץאז רעקיזָאדרעד ."? ןאּפ וװָארדז ישט :ץאז םעד -- "אמ ןאּפ ינשזָאמלעװ עינשאי עיש קַאי
 טָאה ץאז אזא זא ,ןעניימ וצ ךעלרעכעל זיא סע .(417 .ז) עּבאגסיוא סכַײרנַײװ ןיא טלעפ
 ןופ טמאטש רע זא ןַײז טינ קעפָאס ןייק ןָאק סע .טכארטעגסיוא רעטכיראפ רעד ךיז
 .טקעמעגסיוא ןוויטָאמ עשירעלטסניק בילוצ רעטעּפש םיא טָאה רע שטָאכ ,טנאה סרעגניטע
 ןענעייל ןקיזַײרג םענענאטשראפ טכעלש סעמכאמ ןעגנויירדראפ ןוא ןזַײרג ןאראפ זיא'ס בוא
 "עקירעּביא,, ןצריק וצ לָאמא ןטלעז ץנעדנעט עקיניזטסּוװאּב א ךיוא רע שפע ןוא ,ןצעז ןוא
 וצ םיא ,טסקעט םעד ןטכיראפ וצ ץנעדנעט ןייק טינ ןפיומושעּב רעּבָא ךיז טליפ -- רעטרעוו
 ןצנערעפיד עשיסקעל יד ,ץאז םעניא ןעגנולעטשרעּביא יד .ןּבעגוצוצ סעּפע רעדָא "ןעווארּפ
 ןעמאטש--טינ דאי-וואסק םעניא ןוא ָאי גאָאי ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןצאז יד רעקירעד ןוא
 ףראד גאָאי יד זא ,טינ קעּפָאס ןייק זיא רימ ראפ .טנאה סרעגניטע ןופ ,גנוניימ ןַײמ טול ,עלא
 רעטכע טרָאפ רעּבָא רענעטלאהרעד טוג רעייז טינ ןוא רעטזַײרגראפ א יװ ןרעװ טכארטאּב
 טינ ןקירעירפ א ןיא "עלעקרעס, סרעגניטע ןופ טנאיראוװ רעלופטרעוו :רעייז ןוא
 ,דנאטשוצ םענעפלָאהַאּבמוא לסיּב א ךָאנ ןוא ןקיטליגדנע

 :ןליּפשַײּב עכעלטע
 21 .ז .גאָאי

 סאּפמוא) .ןעוועג סאּפמוא סעּפע רונ ןיּב ךיא זא
 .לױּפ-,לאג .טנוזעג ןצנאגניא טינ ןליפ ךיז -ןַײז

 .(טמק288116ג שטַײדכױה .טקעלאיד

 315 .ז ,עּבאגסיוא סכַײרנַײװ טיול ,עלעקרעס

 ףעוװעג ףאלש סעּפע רונ ןיּב ךיא זא

 33 .ז .גאָאי

 טעװ עליימ ,ָאד טשינ זיא רעטסיולק שידִיי ןייק

 ןעט עשזדישּפ ,ןכאמ ענעסאכ לָאמא ןזומ ךעד ריא

 .יּפוק ראווָאט ןעט ָאצ ,יּפולג

 טעוו'ס-- תגעא)0216 168 ם1טטנ, 00 !סמ ?סאסש {טץמג) !

 .(ןפיוק עריוכס יד טעװ טָאװ ,עטיוש רעד ןעמוק ןיוש

 333 .ז ,רנַײװ .קרעס

 עליימ ,ָאטשינ ךָאד זיא רעטסיולק שידִיי ןייק

 .ןכאמ ענעסאכ לָאמא ןזומ ריא טעװ

 99 .ז .גאָא
 ,ןפיולטנא טשינ טעװ רע ,טנעה יד ךָאנ םע טזָאל

 .רוג םע ץעװענליּפ

 441 .ז .רנַײװ .קרעס
 טשינ טעװ רע ,טנעה יד ךָאנ םיא סטזָאל

 .ןפיולטנא

 21 .ז .גאָאי

 !ךיד טעּב ךיא ,רימ גָאז ? ךיד רעשפע טסניימ
 ,שינעטער א ןופ גנוזייל יד ,ןורתּפ---דיישאּב) .דיישאּב

 .(26800616--שטַײדכױה .טקעלאיד .לאג-.ליוּפ ןטיול

 316 .ז .רנַײװ .קרעס

 ? ךיד רעשפע וטסניימ -- טשינ סיי ךיא

 33 .ז .גאָאי
 ןויוא ןסיױא טנוה א ,טשינ ,רעסָא ,גיוט ןוא

 .(1 ןּבַײרטוצסיורא

 64 .ז .גאָאי
 ,עטסעּב סָאד זיא סערעטניא ןןא| יוזא אּב ןירָאװ

 .ןוט עקינַײז סָאד ןוא ןרעה ןכעלטיא ןופ -
 ,(טראסנדער עטנאקאּב א)

 333 .ז .רנַײװ .קרעס
 רעד סיוא טנוה א טשינ ,רעסָא ,גױט סָאװ

 .ןּבַײרטוצסיורא ּבורג

 384 .ז .רנַײװ .קיעס

 ,עטסעּב סָאד זיא סערעטניא ןא יוזא אֵּב ןירָאװ

 .לכייס םענעגייא ןַײז ךָאנ רונ טוט ןעמ זא

 רעד ןופ ןיז רעד זיולּב טכארּבעג טרעװ ָאד)

 ,(טראסנדער

 : םרָאפ אזַא ןיא טכארּבעג טראסנדער יד טרעװ (142 .ז רעטַײװ עז) "טלעוו רעטראנעג, רעמינָאנא רעד ןיא (1

 ' .(ז"י .ו) "ןּביײרטוצסיורא ןוווא םעד סלוא ץאק א עליפא טשינ גיוט ןוא;ע



 ןטפירש סרעגניטע ןופ עּבאגסיוא יד --רעניוװ .מ 138

 286 .ז .רנַײװ .קרעס 65 .ז .גאָאי

 טוומעג סעּפע ךָאנ טרָאפ ךַײא ךָאד טָאה סע = טוומעג סעּפע ךָאנ טרָאּפ ךַײא ךָאד טָאה סע
 ! ןּבַײלּב -רָאּפ טשינ יוזא סָאד ןעמ זיא יװ ןוא ? ןּבַײלּברעּביא

 ? ןַײז וצ קיטכיז

 324 .ז ..רגַײװ ,קרעס 26 .ז .גאָא

 ןיּב ךיא ,ךאמעג טזָאל .עטינ ,עטינ ,ןיינ ! יוא ץנאג ןיִּב ךיא ,טכאמעג טזָאל ,עטינ ,ןיינ יוא

 ךיז ליװ רע) טשינרָאג רימ טלעפ סע ,טנוזעג ץנאג -פיוא ךיז ליו רע) טשינרָאג רימ טלעפ סע ,טנוזעג

 ןיש ריא טנעז--ָאי רונ .(טשינ ןעק ןוא ןלעטשפיוא ריא טנעז גנאל ןיוש ,יוי רונ .(טשינ ןעק ןוא ןלעטש

 א יװ רעטיצ ךיא ױא ?בוטש ןיא רימ אב ָאד גנאל ,שיפ א יװ רעטיצ ךיא ,ױא ?ּבוטש ןיא רימ אּב

 ;קנארק רעיײז ,ץנארק ןיִּב ךיא 1 רהָאװ טׂשינ ,שיפ .קנארק ךעגײמ ןיּב ךיא ? ריא טנײמ "װ

 טשינ ךימ ןזָאל סעגַײד ,סעגַײד יד .םורא םיוק ײג ךיא יד ,סעגיאד יד יוא ,םורא םאק יג ךיא ,רימ טּבײלג

 .ןעור עגושג מ ןעק ךיא .ןעהור טשינ ךימ ןזָאל סעגיאד

 ,גרָאז ראפ ןרעוו

 ;רעטּפאזעגנָא ןוא רעכעלמיטסקלָאפ רעוויטימירּפ ,רעיור זיא גאָאי רעד ןופ ליטס רעד
 טזָאל סע .טרירטנעצנַאק רעמ ,רענעפילשעגסיוא שיטסיליטס רע זיא (118. 3) דאי-וואסק םעניא
 -וואסק טעניא ןרעװ גאָאי רעד ןופ סעקראמער ענעפלַאהאּבמוא יד זא ,ןקרעמאּב ךיוא ךיז
 : :לשָאמעל .עניב רעד ראפ טסאּפעגוצ רעכעלטקניּפ ןוא טעּבראעגרעּביא דאי

 442 .רנַײװ .קרעס 100 .ז .גאָאי
 (טַײװ ןופ ךָאנ לָאק ןַײז טרעה ןעמ) .עשיומ 'ר ? ריװָאד ןַײמ (ריט רעד רעטנוא ךָאנ) .עשיומ 'ר

 .וװ .א .א דיװָאד ןַײמ ה א .א

 רעּבירעד ,זיוהטסאג סקינױרט עקלעמש ןּבעל ,סאג רעד ףא רָאפ טמוק ענעצס יד
 רעטנוא ךָאנ; עקראמער עלענַאיצידארט עקיסאּפ טינ יד דאי-וואסק םעניא טכיראפ טרעוו

 :רעדַא ."ריט רעד

 : 381 .רנַײװ .קרעס .62 .ז .גאָאי
 טכאמ ןוא ןעלעטלא ןופ קעווא ךיז טגייּב רע)... ןריא| ןופ טכאמ ןוא קעוװא ךיז טגייּב רע) ..

 .(טכאל ןוא ריא סיוא קעזיוכ ? ןייש ,רהָאװ טינ .(קעזיוכ

 טרעװ רעּבָא ראפרעד .טלעפ *?ןייש רהָאװ טינ,)
 טכאמ רע ןפיוא רעטָאװ ףא טרעלקרעד עקראמער רעד ןיא
 .(.וװ ,מ--ערָאעה ןַײמ ."טכאל ןוא ,, :קעזיוכ ריא ןופ

 352--351 .רנַײװ .קרעס 44 .ז .גאָא

 / ,יצפוא ןטשרע םעד ןופ ףָאס .טקא עט-2 עדנע

 ,לצפוא רעטירד ָאש 4 ויא טקא עט-3 רנוא עט-2 רעד ןשיװצ
 םעד אּב יװ בוטש ענעגייא יד רָאפ טמוק סע -ימ ףיוא ןטעּבעג ןלירוואג טָאה עמ .(?ַײּבראפ) יאכראּפ

 .יצפוא ןטשרע ןילא לירויאג 'ר ןוא ןסע םעד ךָאנ ןפָאלש עלא .גָאט

 .םוקנַײרא רעטשרע .וטעגסיוא טפלעה עפאנאק רעד ףא טגיל

 .ןיילא לירוואג 'ר .טקא עט3
 (ןָאטעגסױא ּבלאה עּפאנאק רעד ףיוא טגיל רע) .ענעצס עט1

 .װ .א .א ןצעזראפ ןעמ לָאז ןקשאמ א .ןיילא לירוואג 'ר

 טגָאז עּפאנאק רעד ףא טגיל רע יװ) .לירוואג 'ר
 .װ .א .א ןצעזראפ ןעמ לָאז ןקשאמ א (רע

 ןליּפשַײּב רָאּפ יד ןּופ ןיוש .לטַײז ןדעי ףא רימ ןעניפעג ןצנערעפיד עכלעזא
 -אװ ןרעיור ןקירעירפ א ןופ ןעמאטש ןעגנוכיײװּפַא יד זא ,ןרָאװעג רָאלק רעשפע זיא
 ןוא ,ןּבירשענרעּביא לָאמ ךאסא רעיײז "עלעקרעס, ןַײז ךָאד טָאה רעגניטע .סרעגניטע טנאיר
 ןַײז טיול ,קרעװ סָאד טָאה רע .שינאכעמ טשינ ,ןדאי-וואסק יד אב עליפא ןעעז רימ יװ
 .טעּבראעגרעּביא קידנעטש ,עוועט רעשירעלטסניק
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 רעשירעלטסניק רעטשרע רעד .הרָאי 19 ןופ רוטארעטיל ירעשידִיי רעד ןיא זיא רעגניטע
 יו רענע;ק טשינ רעשפע ,רעגייטש ןַײז ףא ,רעכלעזא יװ ןוא ,ןעלעדנעמ זיּב טסיליטס
 ךַײלגראפ א ךרּוד ןענרעלרעד וצ ןַײז טנאסערעטניא ןוא קיטיינ רעּבירעד טעװ .עלעדנעמ
 םעד --,ןדאי-וואסק עקידרעטעּפש יד טימ ,גאָאי רעד ןיא ןּבָאה רימ סָאװ ,טנאלראוו םעד ןופ
 -ניא טעװ סע א ןשירעלטסניק ןַײז רעביא טעּברא סרעגניטע ןופ ןפיצנירּפ יד ןוא ןפיוא
 -ַאטקעלאיד ,קיטאמארג ,קיטסיליטס רעשידִיי רעד ןופ עטכישעג רעד ראפ ןַײז טנאסערעט
 ,ןעמ טעװ קרעװ סרעגניטע ןופ עגאלפוא רעקידנעמוק א ןיא .עיגָאלָאקיסקעל ןוא (! עַיגָאל
 -סיוא רעגרוּבסינאהָאי יד ךיוא ,0155 1, 4. 5) ןדאידוואסק עטצונאּב טינ עקירעּביא יד ץוכא
 ,(?טכא ןיא ןעמענ ןוומ עּבאג

 רעדָא עלעקרעס, ןופ עבאגסיוא רעוועשראוו רעד ןגעו רעטרעװ עכעלטע טציא ןוא
 ול'רת אשראו "גרעּבמעל ןיא ןהעשעג ןעטקא ףניפ ןיא אידעמָאק טַײצרהָאי עשלאפ איד
 -עגנעמאזוצ, טָאה רע סָאװ ,"סעידעי ערעכיז רָאנ טינ יד טול, ןָאק לעּפאק .א .(ןטַײז 80)
 זא .ןגָאז רעכיז ץנאג, עקפאד ןגעווטסעדנופ "עּבאגסיוא רעוועשראו רעד ןגעוו ןּבילק
 טינ ."עריוכס עטעוונאנעג סלא רעגעלראפ רעוװעשראוו םעד וצ ןעמֹוקעגנָא זיא עלעקרעס
 80206 113220116 תממפ 10ס8טחססצקאסאפס :טאלּבראש ןפא שערייפעּב טייטש סע יװ יוזא-

 זיא ,טנאה וצ טנאה ןופ ןעגנאגעגמוא זיא סָאװ, ,דאי-וואסק א יװ רָאנ ;עפההווה 1861 2.
 "רעגעלראפ סעד ןרָאװעג טפיוקראפ ןוא ץערָאמא ןא ןופ ןרָאװעג ןּבירשעגרעּביא טעשָאּפ
 יד טקידנעעג טינ ךָאנ ךיז ןּבָאה טימרעד, זא ,לעּפאק טסייוו טַײקרעכיז רעּבלעזרעד טימ
 ןוא *ןרעסעּבסיוא, םענייא ןּבעגעג ךָאנ יז טָאה רעגעלראפ רעד .עלעקרעס ןופ םִיֹוניא

 ןעזסיוא םעד טכעשיוכראפ ןצנאגניא טָאה טנאה עטינעגמוא ןוא עּבָארג עדמערפ יד טָא
 -םושעּב רעּבָא ןענָאק "סעידעי ערעכיז רָאג טינ, עקיזָאדיד ."עלעקרעס רעסעמע רעד ןופ
 שטָאכ ןַײז לָאז ,סכַײרנַײװ גנולצאּב ענעזָאלעגּפָא ערעכיז סיוכרוד יד ןקיטכעראּב טינ ןפַיוא
 -עג רעדָא טאהעג טָאה רע ןכלעוו ,"עלעקרעס, ןופ טסקעט ןטקורדעג םענייא ןקיזָאדמעד וצ
 עקאט ןיא יצ ,ןלעטשוצטסעפ ימ יד ןעמונעג טינ ךיז טָאה רע .טנאה רעד וצ ןּבָאה טנָאק
 -אקעצ שיטסילאדנאוו ןוא טכאלפראפ ,טזַײרגראפ , זיא "עלעקרעס, רעוועשראוו יד זא ,סעמע

 -עמא יד ןופ עלעקרעס א רָאנ ,עלעקרעס סרעגניטע עמיולש טינ, ,"טלּפירקראפ, ,"טעשטעיל |
 -עטאק יוזא טינ רעשפע ןאד טלָאװ רע .(לעּפאק .א) "טַײצ רענעי ןופ סרערימש עשיצאר
 ,"טינ סעכַײש ןייק ןפאש סרעגניטע וצ ןּבָאה ןטסקעט עטקורדעג יד, זא ,טגָאזעג שירָאג

 רעשפע ןאד "עשיטקעלאי;ד שיּפיט א זיא ךארּפש סרעגניטעע זא ,סיזעט טכײרנַײװ טעװ ,לשָאמעל ,יוזא (1

 ןפַײלשוצּפָא ןוא ןטעלגראפ וצ ךיז טימאּב רעגניטע סָאװ ,טקאפ ןטעליוּב םעד ךרוד טגערפעגּפָא לסיּב א ןרעוו
 ןבערטש א ןעז םעד ןיא טינ ןעמ ףראד יצ .סעונט ןוא ןקורדסיוא עלאקָאל קראטש וצ ןקעמוצסיוא ךיוא לָאמא ןוא

 רָאֵירעַּפ-ךארּפש אזא ןופ רעּבַײרש זא ;ךיז טייטשראפ סע ? ךעפא (ןשירארעטיל) ןשיטקעלא;דרעטניא רעמ א וצ

 רעמ -- טַײקשיטקעלאָ;דרעטניא וצ ןּבע רט ש סָאד רעּבָא ,טקעלאיד םענעגיײא רעײז ףא רָאנ ןריזאּב ךיז ןענעק
 שיּפיט א יו ןריזירעטקאראכ ךארּפש אזא לָאז עמ זא ,עליימעמ טרעווראפ--ןןַײז ןענאראפ טינ דָאְירעּפ אזא ןיא ןעק
 רעמ ןעניפעג ,לשָאמעל ,ךארּפש סעלעדנעמ ןיא טעװ עמ יצ ,קידקעּפָאס רעליז ךָאנ זיא'ס םערָאװ .עשיטקעלאידי

 .ךארּפש רעשירארעטיל א ןופ טַײקשיטקעלאידרעטניא רעד וצ ןֹּבע רט ש טמיטשאּב א זיולּב סנטסכעה יװ

 ןרמערפ םעד ןשיװצ סעומש םעד וצ גאָאי רעד ןיא רימ ןעניפעג טנאיראוו ןטנאסערעטניא רָאג זיּב א (2
 טָאה רעגניטע ,טשינרָאג טייטש ?ןעצָאלמ םוצ ןוא ןעייז םוצ ,ןרעקא םוצ ןעניסאמ, ןגעוו :(424, !) ןעקלעמש ןוא
 ךָאנ .גנורעדנע רעקיטכיו רערעדנא ןא ןופ ךיז טדער גאָאי רעד ןיא .ןּבירשעגוצ רעטע ּפש טשרע סָאד
 תערירעס עסיורג ןעװעג ךיז זיא סע, :גאָאי רעד ןיא עקלעמש טגָאז "ענידעמ רעד ןיא עכָארּב רעסיורג א , רעטרעוו יד
 טאהעג ץירָאּפ רעד טָאה .סערקאי ןועװעג ךעז זיא עּוװט עלעצרָאק סאד ןוא סעמָאכלימ עסיורג ,(! תוירורעש)
 ,געגַײט א ןעוועג עקאט זיא טלָאמעד .ןגױװעגּפָא ךעלדנער עטיור טימ םע סע ןעמ טָאה ,ןרָאק ןוא ץײװ לסיּב א

 -עגוצ לּפָאט לָאמ יײװצ ןּבסעכ יד ןיא םע טָאה עקלעמס רעטוג רעד זא ,ןסױטסעג טינרָאג ךיז טָאה ץירָאּפ רעד
 ונייסיוגיוװאּב ךיז זיא דניצ א רעּבָא .טאהעג סעּפע ךעז טָאה עקלעמס רעטוג רעד יא ,ץירָאּפ רעד יא ,ןּביהס
 םוצ רָאג סָאװ ןוא ,טסימ יװ ָאד ךעז זיא סעּווט .ענידעמ רעד ןיא םעלָאס ךעז זיא סע ,עיָאצ א עקאט םיּבארָאה
 -ראפ ךָאנ טרעװ טנאיראוו ןקיזָאדמעד ןופ .89(2 .ז) ךיוא ןענעּבסעכ ןּבעל'כ ךעז ןעק ץירָאּפ רעד ? ךעז זיא ןטסגרע

 606 ,װ עז) סעקלעמש סעומש ןקיזָאדמעד טרעדנעעג ןוא טכיראפ לָאמ ליפיוזא טָאה רעגניטע סָאװואפ ,רעכעלדנעטש
 .עּבאגסיוא רעוװעשראוו רעד ןיא לאלכיּב טלעפ גָאלאיד רעצנאג רעקיזָאדרעד סָאװראפ ןוא (2 118 ןיא טנאיראוו םעד
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 - .גאַאי רעד טימ שיטנעדיא טאמיק עּבאגסיוא רעװעשראוו יד זיא רעּבָא ןסעמעניא
 טנאיראו ןקירעַ;רפ א ,גאָאי רעד ןיא יװ ענעגייא סָאד ,ָאד ןּבָאה רימ זא ,טסײה סָאד
 ןייק ןּבָאה סָאװ ,ןגָאלאיד עצנאג עטלעטשעגנַײרא יד טימ עסַײמ סלעּפאק ."עלעקרעס, ןופ
 .רעוועשראוו רעד ךעַײש סָאװ ַײס ,גאָאי רעד ךעַײש סָאװ ַײס זיא ,טינ ךעייר ןייק ןוא םאכ
 -ראוו רעד ןוא גאָאי רעד ןשיװצ קעליכ רעטסקיטכיוו רעד .טכארטעגסיוא טעשָאּפ עּבאגסיוא
 / םאטסימ) גָאלאיד רעצנאג א עקפאד טלעפ טרָא ןייא ןיא זא -- ,זיא עּבאגסיוא רעוועש
 סעומש "רעשימָאנָאקע; רעטנאסערעטניא רעיײז שירָאטסיה רעד :(סעּביס-רוזנעצ ּבילוצ
 -ּפיוהאּב סלעפאק ךיוא זיא שלאפ .(424-423 ,וװ .,דּב) ןעקלעמש ןוא ןדמערפ םעד ןשיוװצ
 ;םִירָאפס-למּור ערעדנא רעדָא עניכט א וצ ךעלנע זיא , עּבאגסיוא רעװעשראוו יד זא ,גנוט
 .גסיוא .שראוו רעד ןּופ רעטקערָאק רעד ."ןכײצ-לעטשּפָא ןייק ןוא טקנוּפ ןייק ,עמָאק ןייק
 .דָארג - טַײצ רענעי ןופ רעכיּב עשידִיי ערעדנא עלא יװ סיוא טעז סָאװ -- ךוּב סָאד טָאה
 ."טכעשיוכראפ, טינ ןוא טכיראפ עקאט ,סױא טנכער לעּפאק סָאװ ,םיטָארּפ יד ןיא
 -קירד לייט א טריגירָאק טַײקמאזקרעמפוא טימ ,סנכייצלעטְשּפָא טלעטשעגנַײרא טָאה רע
 -עגּפָא טינ גאָאי רעד ןיא ןענַײז סָאװ ,סעקראמער יד ןרעמאלק ךרוד טלייטעגסיוא ,ןזַײרג
 | .וִװ .א .א גיילסיוא םעד טכאמעג רעשירארעטיל ,טסקעט םענופ טלייט

 שיטנעדיא טולָאסּבא טינ ןוא טאמיק זיא עּבאגסיוא רעוועשראוו יד ,זא ,ןגָאז ריִמ
 -אֹּב רָאנ טינ ריא ןיא רימ ןעניפעג גָאלאָיד ןקידנלעפ םעד ץוכא לַײװ ,גאָאי רעד טימ
 ןעגנורעדנעטרָאװ עקיניזטסּוװאּב רעשפע ,ענילק ךיוא רָאנ ,ןזַײרגקּורד עַײנ עטמיטש
 רָאטקערָאק רעשיטקעלא;ד-שרעדנא רעד ּוװ טרָאד .(גאָאי רעד) עגאלרָאפ רעד עּבאגעל
 ןופ טַײקיטראנגײא-טקעלאיד א ןענאטשראפ טינ טָאה (קאוטיל א רעשפע) רעצעז רעדָא
 :לשָאמעל גאָאי רעד ןופ זַײרג'קורד א ראפ ןטלאהעג סע ןוא טרָאװ א סרעגניטע
 ;".װ .א .א ןּבעל'כ יזא, .גסיױא .שראו ,'ץנימ שינײר א ןּבעלכ אוװִיָא; 5 .ז גאָאי
 רעד ןיא - "טגײלעגנא קעליס רעד ןגיל לָאז ריא אּב ןא רָאנ ,ָא ד ןוא, 45 .ז גאָאי
 םעד ןקראטשראפ ףראד סָאװ ,סנאוינ רעשיטקעלאניד א) "ָאד , טרָאװ סָאד טלעפ .גסיוא .שְראוו
 .שראוו ,"'טסעומש יז יװ ךָאנ ריא טעּפש רע, 45 .ז גאָאי ;(טַײהנגעלראפ ןופ קורדסיוא
 טָאטשנא .גסיוא .שראו טכיראפ טפָא רעײז ;טדער --טעּפש, טָאטשנא 24 .ז .גסױא
 -- ,ןטייקיניילק עכעלנע ןוא טינ -- טשינ

:5 
 -רעד ךַײרנַײװ ךיז טנגונאּב רעגייטש ןכעלטכישעג-שיפארגָאיּב ןלאנאּב ןטסּוװאּב ןטיול

 -עגטסעפ ןיוש ןּבָאה רימ יװ .עִיּפארגָאְיְּב סרעגניטע ךעלריפסיוא טלייצרעד רע סָאװ ,טימ

 ןוא עשימָאנָאקע יד ,ןָאפ ןכעלטפאשלעזעג-שירָאטסיה םעד טשינ ןַײרנַײװ טריראּב ,טלעטש
 -ארגָאְיּב יד ץוכא .( ןפאש סרעגניכע ןופ רעטקאראכ ןלאָיצָאס םעד ,ןעגנוגנידאּב עלאָיצָאס
 ןָא טוַײװ רע סָאװ ,טימרעד עציוי ךַײרנַײװ זיא סעידעי עשיפארגָאְילּביּב ןוא עשיפ

 עטמיטשאּב ףא (רעטַײװ ןוא 287 .ז "עטכישעג-רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןופ רעדליּב ןיא)
 !ןרעגניטע ףא ןקריו טנעקעג רעדָא טקריװעג ןּבָאה עכלעוו ,סעָאּפשאה עשירארעטיל-ןייר
 ןקעלק טנעקעג ןטלָאװ סָאװ ןעגנוַײלטנא עכעלנע ערעדנא ןוא עשיטעשזּויס עכלעזא רעגייטשא
 .גנונַײשרעד רעשירארעטיל א ןופ גנורעלקרעד רעכעלטנזעוו רעד ראפ

 ןגעוו םעלּבָארּפױלאטעד ןטנאסערעטניא סיוכרוד ךיז ראפ ,ןקיזָאדמעד עליפא רעּבָא
 ןגעװ עגארפ יד .ה .ד ,סרעגניטע ןעגנּוײלטנא עשירארעטיל-שינכעט ןוא עשיטעשזויס יד
 "ּוצ, ,ןקידנגונעג טשינ רעייז א ףא ךַײרנַײװ טלדנאהאּב ,ןפאש סרעגניטע ראפ ןרעטסומ יד
 ,ןטיוא ןשידָאטעמ-טשינ ןוא "ןקילעפ

 עסעיּפ רעד ןגעװ עג ארפ יד טרָאװ ןייא ןיײק טימ טשינ טלעטש ךַײרנַײװ
 םענעגײא סרעגניטע טול טָאה עכלעװ ,'טלעװ עטראנעג יד, רעּבאכעמ ןעמינָאנא םענופ

 .טעּברא רערעדנוזאּב א ןיא ןעלדנאהאּב ךעלריפסיוא ךיא לעװ עמעט עקיזָאדיד (
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 "עלעקרעס, ףא ןוא לאלכיּב שידִיי ןּבַײרש ןַײז ףא לָאר עטמיטשאּב א טליּפשעג ןגָאז-סערייא
 דיל-עמָאדקאה ןַײז ןיא עסעיּפ עקיזָאדיד דלעפנעסקא ךיוא טנאמרעד ,טסּוװאּב יו .טארפיב
 :(6 .ז) "טלעוו עטראנעג יד, רענעגייא ןַײז וצ

 ,טכאד רימ יװ ,ײטלעוו עטראנעג ,, ןעמָאנ םעד טימ

 ; טכאמעג רעטאעט א ןָאדרָאק םעניא רענייא ןיוש טָאה

 ,טלעװ עטראנעג א סעמעעּב זיא ץנעי ּבױא ,טינ סײװ ךיא

 ... טלעטשראפ טינרָאג עסַײמ עסעמע ןא זיא ָאד סָאד

 "טלעוו עטראנעג , עמינָאנא עקיזָאדיד דלעפנעסקא עקאט טָאה יצ ,רָאלק טינ טרעוו'ס
 רָאג רעשפע ןוא ,ןגָאז-ןרעה ןופ טסּוװעג ריא ןגעװ זיולּב רעדָא ,טנעיילעג ןוא ןעעזעג ןיללא
 זא ,רעּבָא זיא רעכיז .(אאעוו ,ו ,םיבתחכ .טע עז) סרעגניטע טקעּפסָארּפ םענעי ןופ עקאט
 -כיוו א טאהעג טָאה ("ןָאדרָאק םעניא,,) עיצילאג ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,ךוּב עקיזָאדסָאד
 -דמערפ ןגעװ עגַארפ יד טלעטש ךַײרנַײװ ּביֹוַא ןוא .ןפאש סרעגניטע ףא עָאּפשאה עקיט
 רע טָאה (286.ז ",וװ .א .א רעדליּב, ךוּב ןַײז ןיא) "עלעקרעסא ףא סעָאּפשאה עשירארעטיל
 "טלעוו רעטראנעג ,רעמינָאנא רעקיזָאדרעד ןגעו עגארפ יד ןעלדנאַהאּב טפראדעג לָאקמעדיוק
 ראפ, :רעגניטע טלייצרעד קרעװ ענַײז וצ טקעּפסָארּפ ןטנָאמרעד םעניא .(עוו"עגא :טצריקראפ)
 --וויסרוק ןַײמ םוטעמוא) גרעּבמעל ןיא ןענעײל וצ ןגירקעג ךיא ּבָאה רָאי .עכעלטע
 -לא, ערעדנא סָאד ןוא "טלעוו עטראנעג יד, ןסייהעג טָאה סנייא :ךעלכיֿב ייווצ (.װ .מ
 שטַײד ןופ ןרָאװעג טעּבראעגרעּביא רָאג ןוא טצעזעגרעּביא .ןענעז ךעלכיּב עדייּב ."עלעט
 -ניּבָאר, ערעדנא סָאד ןוא "ףיטראט רעד, (?שטַײד ףא טסיײה עטשרע סָאד .שידִיי ףא
 סעמכאמ ךיא לי ןרָאװעג טכאמעג טוג טשינ רעדָא ָאי ןענעז ךעלכיּב יד ּבױא *...ןָאז
 ,סנטסקינייו זא ,ןעעזנַײא ןיוש ןיילא רעכעלטיא טעװ סָאד רונ .ןגָאז טשינ םימַײט-עמאק
 ּבָאה ךע ןירָאװ ,ןלעפעג טזומעג ןשָאל ןשידִיי עטסָארּפ ןיא ןּבַײרש וצ ןאלּפ רעד רימ טָאה
 רעגײטש םעד ןיא סעּפע ךיוא ךעיוק ןַײמ ןיא זיא סע ּביוא ,טוװּורּפעג ףעקייט ךימ
 יד ןטלאהעג טָאה רעגניטע קיטכיװ יװ ,ןעעז רימ ."ןּבַײרש וצ ןשָאל םעד ןיא ןּוא
 ןיא, ןּבַײרש וצ ךעַײש סָאװ זיולּב טינ ,ןפאש ןַײז רַאפ רעכִיּב ייווצ עקיזָאדיד ןופ גנוקרַיװ
 טשינ רימ ןעניפעג וויטָאמ-ןָאזניּבָאר םעד ."רעגייטש םעד} ךעַײש סָאװ ךיוא רונ ,"ןשָאל םעד
 ןַײז לָאז 553 ,וו "םידיגענ ייווצ יד, טנעמגארפ-עזָארּפ רעד זא ,ןדַײס) קרעװ סרעגניטע ןיא
 ןשירעילָאמ םעד .(עטכישעגןָאזניּבָאר "רעטעּבראעגרעּביא רָאג, ןימ אזא ןופ ּבײהנָא רעד
 ןעניפעג ,ןרוגיפ ערעדנא טימ ןוא עגירטניא רערֶעדנא ןא טימ עקאט שטָאכ ,וויטָאמ-ףיטראט
 טדער ןוא ןעניזיװנָאפ ןופ סעָאּפשאה טכוז ךַײרנַײװ ."עלעקרעס, ןיא--ןפאש ןַײז ןיא ָאי רימ
 ץּוכא) "איילעממערפ דנוא ןיזטכַײל, סנָאזפלָאװ ןופ סעָאּפשאה עכעלטַײד יד ןגעוו טשינ רָאג
 טסייה ןענַאזפלָאװ אֹּב יװ טקנופ זא ,".וװ .א .א רעדליּב, ןיא גנוקרעמאּב רעקידוועגא רעד
 -וצ םעד ףוא טשיג טקעד ןַײרנַײװ .(סוקראמ--רוגיפ-לאעדיא עשיליקסאמ יד ןרעגניטע אּב ךיוא
 סע .רוטארעטיל רעשידַיי רעד ןיא סרעַײגרָאפ ענַײז ןוא ןרעגניטע ןשיוװצ גנאהנעמאז
 זױלּב טָאה רע זא ןוא ַײנסָאדנופ ןּבױהעגנָא טָאה רעגניטע זא ,סיוא יוזא טאמיק טמוק
 ףא ןָא ןילא טזַײװ עפוג רעגניטע שטָאכ ,ןרוטארעטיל עשידלי-טשינ ןופ ןרעטסומ טאהעג
 -ָאנא רעד ףא :עסעיּפ סנָאזפלָאװ ןוא ןפאש ןַײז ןשיווצ סָאװ ,טייק רעד ןיא עלעגניר םעד
 ."טלעוו רעטדאנעג , רעמינ

 א סלא עוו"עגא רעד ףא זַײװנַא סרעגניטע זא ,ןגָאז טַײקרעכיז טימ טציא ןענָאק רימ

 א טינ זיא סָאד זא ןוא טקיטכעראּב ןעוועג סיוכרוד זיא ןפאש ןַײז ראפ רעטסומ ןקיטכיוו

 -שיכַײרטסע ראפ םינָאניס א זיא'ס רָאנ ,םאטס "ץענערג טַײז רענעי ףא,, טינ טַײטאּב --- *ןָאררָאק םעניא, (}

 -ילאג -- ןָאררוק, :(א"ע .ז ,1864 גרעּבמעל עּבאגסיוא) ןירימט הלגמ סָלִּתַעּפ .י ןיא ראסָאלג םעד עז .עַוצילאג

 .רעטרע ךאסא ןיא "טלעוו רעטראנעג, רעמינָאנא רעד ןיא ךיוא עז ."ןעיצילאג ישנא---רינָאדרוק ,ןעֶיצ

 רוטארעטיל ןוא ךארּפש רעשיזיוצנארפ רעד ןיא סעִידעי עּפאנק טאהעג טָאה רעגניטע זא ,ןעמיס לקיטש א
 .ערָאעה 122 ,ז ןּביױא עז .ןעגנוצעזרעּביא עשטַײד ךיוד רָאנ קרעוװ עשיזיוצנארפ טימ טנעקאּב ךז טָאה רע זא ןוא



 ןטפירש סרעגניִסע ןופ עבאגסיוא יד -רעניוװ .מ 142

 ןופ (! ראילּפמעזקע ןא .רעּבַײרש ןקירעירפ א עַיגענעּב טַײקֿכעלפעה-םאטס עקידוועגא-ךערעד

 ןוֿפ קעטַאילּביּב רעד ןיא טציא ךיז טניפעג "טלעוו עטראנעג יד, רעמינָאנא רעקיזָאדרעד

 ןיא ע;מעדאקא רעכעלטפאשנסיוו רעשיניארקוא רעד אֹּב רוטלוק רעשידִיי ראפ טוטיטסניא

 םענופ טסקעט םעד ןעגנערּב זיולּב לַײװרעד ָאד ךיא ןעק םימַײט ענעדישראפ ּבילוצ ..וװעַיק
 ןגעװ ןעגנולעטשטסעפ ןוא ןעגנוטכאּבָאאּב ייר א ןוא ןגוצסיוא עניילק עכעלטע ,טאלּבלטיט
 ,קורד ןטנאסערעטניא ןקיזָאדמעד

 טלעוװ יטראנג איד

 ןעמ זַא טלעוו רד נּוא -לגיּפש רטסעב רד וּוא סע קוטש רעטַאלעט ןייש רעדניוו א

 ץרַאה סמענעי גּוא .ךּוז טּוט סע סאוו ןייר נּוא ראלק יד ןעמ טהעז ןײרַא טּוג ןונורד טי ּוק

 ןוראוו .םינפ טעד "ףיוא ןוזאל רפ דימּת טשּונ ךּוז ראט ןעמ זַא ןּופ רד טנרעל ןעמ נּוא

 ; םּוראוו ריב א טצּוז גּונייװנּוא נּוא ,ןייש טי לפע סאד ּוא לאמַא
 ןצ ד

 : גרעּבמעל

 יינ רקיצ שריה יבצ ר"רהומ דיגנה י"ע דה"ייבל אבוה
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 .206 12 טאמרָאפ ,(ןטַײז ,ט"ע -- לאניגירָא ןיא) טאלּב 40 טלאה ןוּב סָאד
 : עמָאדקאה רעד ןופ
 ןָאק סע .ןּבָאה גענַײט סיױרג ןופרעד טעװ ןענעײל טעװ לכיב סָאד רעװ ןוא...,

 יז .ןענעייל לכיּב סָאד ןלעװ ייז ןעװ ןרעזייּב ךיז ןלעװ ןשטנעמ עכנאמ זא ,ןַײז ךעלגעמ
 רעד טסַײּב סע ןעמעװ ,ךיז טניימ רעד - ךיז טליפ סע רעװ :ןרעפטנע רעּבָא ךיא לעװ
 טייטשןראפ} ץע .טשינ ןעמ טקניטש לּבָאנק ןייק טשינ טסע ןעמ זא ,(:ןצארק ךיז לָאז
 ,"ןיימ ךיא סָאװ ןיוש

 :ןענעז לכיּב םעד ןיא רָאפ ןעמוק סָאװ ,ןשטנעמ יד,
 .דנאלסור ןיא רעכיוס רעסיורג א
 .ּבַײװ ןטשרע םעד ןופ ןוז רעקיצנייא ןַײז
 ,+ .סעסעכויעמ עסיורג א ,ּבַײװ רעדנא ןַײז
 .עמיוסעי ַא ,לרעטכעט סרעדורּב ןַײז

 ,ךַײרטסע ןופ רעטלאהכוּב ןַײז
 .זיוה ןיא םיא אּב טלענק סָאװ ,דעמאלעמ ןייא
 ,גנַיי-זיוה רעד ,ירוא
 .טסעג ,םינייכש ,םיסרָאשעמ ,רעפיוס ןייא

 רעכיּב עקיזָאדיד .-עלעקרעס, ןופ עּבאגסיוא רעגרוּבסינאהָאי רעד טימ םעייניא ןדנוּבעגנַײא זיא ְךוּב סָאד (}
 -יומ םענעזעװעג א אּב ןענופעג ײז א סָאװ ,רימָאטישז ןופ סעמאש 'כ םעד ןעקנארראפ וצ קעטָאילּביּב יד טָאה
 ,םירָאפס-רעכ

 ךיז עצטארק רעד. :("גנורענגירערָאּפ ,) ?ָאיילעממערפ דנוא ןיזטכַײל , וצ עמָאדקאה סנָאזפלָאװ ךַײלגראפ (2
 ךױא עז .(21 .ז עלערנעמ ויּב ןָאסלעדנעֶמ ןופ :ןעזײר .ז) "טוה ענייר ענייא ןעּבאה עלא ריו ,טקיי סע םעד
 םענופ עֶיּפארגָאטרָא רעד ןיא רימ ןעג נערּב טאלּב-לטיט סָאד--.(291 .ז װ) ?עלעקרעס,וצ "רעירפ טרָאװ א, סרעגניטע
 רעד ןופ ןטַײקיטרַאנגײא יד קידנטיהּפָא רעּבָא ,עיפארגָאטרָא רעזדנוא ןיא -- ןטסקעט עקירעּביא יד ,לאניגירָא
 .עִיפארגָאטרָא רעלאניגירָא רעד ןיא ךעלטַײד ןרעװ ייז טַײװ יוזא ,קיטענָאפ
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 סענָאט-רעטסע ןָא ךיז טּבייה יז .זיוה ןיא רעכיוס םעד אּב ןפָארטעג ךיז טָאה עסַײמ יד

 .(:"עדוס רעד אּב םירוּפ םֹוא ןסיוא} ךיז טזָאל ןוא עליגעמ רעד ךָאנ

 -עג ןוא "ןטעּבראעגרעּביא, ךיוא רעשפע ןֹוא ןטזַײרגראפ א ךיז ראפ ָאד ןּבָאה רימ

 ןענישרעד לָאמ ןטשרע םוצ זיא סָאװ ,עּבאגסיוא רעקירע;רפ א ןופ קורדרעּביא (6 ןטצריק

 ןיא טרירטסינער ּבָאקאיךעּב .ןרָאי רענעצ ףָאס רעדָא רעקיצנאווצ ּבײהנָא װעקלָאשז ןיא

 אילּב (+ םירוּפל רוּפס (-- איד) .טלעוו עטראנינ, :עּבאגסיוא עקירעירפ יד "םירפסה רצוא,

 טאלּבלטיט ןפא טלעפ סע שטָאכ .ה .ד .'(8 אװקלָאז ד"ומח (אמארד) הוהה ד"ע תידוהי

 טרָאפ רע טסײװ (סופד תנשו םוקמ רסח-- ד"ומח) קורד ןופ רָאי סָאד ןֹוא טרָא רעד

 ףראד םינָאמיס עקיטכיװ .ענעדישראפ טול .עיצילאג ןיא װעקלָאשז :טרָא-קורד םעד

 רעשיצילאג ,רעיונעג ,רעשילױּפ רעד וצ רעהעג רעּבאכעמ רעמינָאנא רעד זא ,ןגָאז ןעמ

 ,"םיליקסאמ רעדָארּב, ענעפורעגיוזא יד ןופ רענײא ןַײז ףראד רע .טנגעג-טקעלאיד
 -ימיא עכעלנע ךאסא יװ ,קידנעטש רעדָא טַײצ קיטש א טּבעלעג רעשפע טָאה סָאװ
 טּבעלעג טָאה רעּבאכעמ רעד זא ,ךעלגעמ ךיוא זיא סע .ענלארקוא ןיא ץעגרע ,ןטנארג

 - .ע;רעּפמיא רעשיסור רעד וצ טרעהעג טַײצ לקיטש א טָאה סָאװ ,לָאּפָאנראט ןשיצילאג ןיא

 ןיא רעשפע רעדָא ,עניארקוא ןופ טָאטש רערעסערג א ןיא רָאּפ םענָאּפַא טמוק עיצקא יד

 ןופ רעטלאהכוּבג רעד זיא עסעיפ רעד ןיא רָאינָאזער רעשיליקסאמ רעד .לָאּפָאנראט

 -- םאטס ןפורעגנָא רע טרעװ עסעיּפ רעד ןיא) .עיצילאג-שיכַײרטסע זיא טניימעג ,"ךילרטסע

 -עג טרעװ סָאװ ,רוגיפנעיורפ יד קידנעטש טסקעט םעניא טרירוגיפ יוזא טקנוּפ ;"רעּבַײרש,

 ןרעטנוא "סעסעכויעמ עסיורג א ,ּבַײװ רעדנא, סרעכיוס םעד יװ עמישער רעד ןיא טכארּב

 "ּבַײװ ןטשרע םעד ןופ ןוז רעקיצנייא, סרעכיוס םעד ךיוא ;"עטעירעּב ענַײּפ ,ןּכייצ-ףור

 .("לרעכָאּב ,-- םאטס טסקעט םעגיא טסייה
 :עסעיּפ רעד ןופ טלאהניא רעד
 עָאװאצ א ןיא טּבַײרשראפ "דנאלסור, ןיא רעכיוס רעטרעלקעגפוא-ךעלטלעוו רעכַײר א

 .ןגעמראפ ץנאג ןַײז ,רעטלאהכוּב ןטרעלקעגפוא ןטימ ךיז טרעוואכ סָאװ ,ןוז םענעטָארעג ןַײז

 אּב ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא סָאװ ,עמיוסעי א ,דניקרעטסעוושעג ןַײז ןיא טּבילראפ זיא ןוז רעד

 רעד ,רעטומפיטש ןַײז ןופ טרעטאמעג ןוא טגָאלּפעג טרעװ סָאװ ןוא ּבוטש ןיא רעטָאפ ןַײז

 דיסָאכ א ,לרעכָאּב םעד ןּופ דעמאלעמ רעד .ּבַײװ ןטייווצ סרעטָאּפ םעד ,"עטעירעּב רענַײּפ,

 ןפלעה ריא טווּורּפ ןוא "עטעירעּב רענַײּפ, רעד וצ ןפיוא ןּבָארג א ףא ךיז טראש ,קאּוװצ א

 ןטשרע ןופ רעטכָאט "סעטעירעּב רענַײּפ, רעד ןוא לרעכָאּב םעד ןשיװצ ךעדיש א ןריפוצסיוא

 .(רָאפ טינ ךעלנעזרעפ עסעיּפ רעד ןיא טמוק יז) עּפילק א ןוא ענָאמלא רעסעַימ א ,ןאמ
 יד .לרעכָאּב םעניא טּבילראפ זיא סָאװ ,עמיוסעי רעד וצ ךיז טנכדאש עפוג דעמאלעמ רעד

 טימ ןּבָאה ענעסאכ טעװ רעטּבילעג ריא יו ,ןקוקוצ קידנלעוו טינ ,ןפיולטנא ליװ עּמיוסעי

 םעד ןוא "רעּבַײרש , םעד ןשיװצ ןסעומש ענעדישראפ .רעטכָאט "סעטעירעּב רענַײּפ,- רעד

 םעד ןוא דעמאלעמ םעד ןשיוצ ,ירוא "גנוי-זיוה , םעד ןוא דעמאלעמ םעד ןשיװצ ,דעמאלעמ
 ןוז ןַײז .עגירטניא רעד וצ קע ןא טכאמ רעכיוס רעטרעלקעגפוא רעד .וװ .א .א רעכיוס ןסיורג
 ,ירוא ּוװ ,ענעצס א ךרוד טריקסאמעד טרעװ דעמאלעמ רעד .עמיוסעי רעד טימ ענעסאכ טָאה

 -עג ץלא) טריפעגכרוד גנערטש רעטסומ םעד טול עלעקרעס ןיא ךיוא זיא ?טַײצ ןופ טייהנייא  .ג .א יד (

 .(גָאט-טַײצרָאי ןּבלעזמעד ןיא טעש
 ,רעדליּב טימ וויטָאמ א לשָאמעל) טלקיוװטנא קידנגונעג טינ ןענעז ןלאטעד עשיטעשזויס עקיטכיוו עכעלטע (9

 זיא טסקעט רעד זא ,רָאלק ןעמ טליפ זַײװרעטרע .(ה"נ .ז עגירטניא רעד ןיא לָאר א ןליּפש ףראד סָאװ

 .טצריקעג

 ןיא .?ליּפש-םירוּפ, א יו -- עירעמָאק א סע זיא ןסעמעניא -- "?עמארד, יד טריזירעטקאראכ וועקאי-ןעּב (5

 טשרעמָאלק עסעיּפ ןַײז טָאה סָאװ ,ןָאזפלָאװ ןופ עיצידארט רעד ךָאנ רעּבאכעמ רעמינָאנא רעד טייג טארּפ םעד

 עטראנעג יִדֲע עסעיּפ רעד ןופ קעװצ םעד ףא .ןליפש-םירופ ענטעמאה יד ןטַײּבוראפ וצ יידעק רָאנ ןּבירשעב

 סא ךיז טזָאל ןוא עליגעמ רעד ךָאנ סענָאט-רעטסע ןָא ךיז טּבייה עיצקא יד זא ,עקראמער יד ןָא טזַײװ *טלעוו

 .עדוס רעד אּב םירוּפ
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  טרעװ .דעמאלעמ רעד .דעמאלעמ םעד ןריפרַאפ טװּורּפ ,לדיימ א ראפ רעטלעטשראפ א

 .( ּפאטע ןטימ טקישעגסיורא ןוא ןּבירטראפ

 -עּברארעביא ןא ןַײז עוו"עגא יד ףראד סרעגניטע גנוקרעמאּב רעטנָאמרעד רעד טול

 ןיזטכַײל , טנָאזפלָאװ ןופ ןעננּויללטנא עכעלטַײד ךיוא רעּבָא טזַײװ עסעיּפ יד ,ףיטראט ןופ גנֹוט
 סלכייא ןופ ,ןזיװעגכָאנ טָאה קירע .מ יװ ,קיגנעהּפא קראטש זיא סָאװ ,"איילעממערפ דנוא

 ןיא ךיוא *.רפ .וא ,ל, ןיא יװ זיא רוגיפ-ףיטראט רעד ןופ רעגערט רעד "וו .א .א ךָאנעה 'ר,

 רעד ןוא דעמאלעמ םעד ןשיװצ סעומש רעד .דעמאלעמ רעד ,דיסָאכ א-דעוו'עגא

  עכפעסיוי 'ר ןשיװצ סעומש םעד ןיא קראטש טנָאמרעד ה"כ-א"כ ,ז עוװ"עגא ןיא עמיוסעי

 טרעװ סעסעיּפ עדייּב ןיא ,(52--50 .ז .עלעדנעמ זיּב ןָאסלעדנעמ ןופ--ןעזייר) ןעכטטעי ןוא

 יד .קינעריײװא -לאּב רעשיטָארע ןא יװ טריקסאמעד ףָאס םאּב דעמאלעמ רעד

 רעד טיג סעסעיּפ עדייב ןיא :ןלאטעד ענעדישראפ ןיא ךעלטנעק ךיוא זיא עָאּפשאה

 ןיא ,ןליפט ענַײז--"ןיזטכַײל ןיא ,ץעפייכ ןועיגילער א ןקשאמ-ערייווא ןא ראפ דעמאלעמ

 ענַײז ןיא ןַײרא דעמאלעמ רעשידיסכ רעד טקָארּב סעסעיּפ עדייּב ןיא ;רעפייס א עוויעגא

 יװ ,ןלאטעד-וװיטָאמ עכעלנע רָאפ ןעמוק עדייּב ןיא ;סעטאטיצ עשיערּבעה עכעלמורפ דייר
 רוסא, יו סעטאטיצ עכלעזא ,(ז"י--זיט .ז ,עוו"עגא ;43--41 .ז ,ןעזייר) עוואק רעד טימ לשָאמעל

 .װ ,א .א (ג"מ .ז עװ"עגא ,46 .ז ןעזייר) "הנאריש דע השא|ה תא) שדקל םדאל

 ןעועג זיא עוו"עגא ןופ סומינָאנא רעד זא ,ךיוא רעשפע ןזַײװ םינָאמיס עטמיטשאּב

 .(? גנוצעזרעּביא-סעלעהיוק סניפעל טימ טנעקאּב
 ,עסעיּפ סנָאזפלָאװ טימ טנעקאּב ןעװעג ךיוא זיא רעגניטע זא ,רעכיז טאמיק זיא סע

 ןרעװ טרעלקרעד סָאד ןעק ןּבַײרש ןַײז ראפ רעטסומ א יװ טשינ יז טנָאמרעד רע ּביוא ןוא
 ,טקעלא;ד א ןיא ןּבירשעג ןלייט עשידִיי יִד ןיא עליפא זיא עסעיּפ סנָאזפלָאװ סָאװ ,טימרעד

 זיא סָאװ ,עסעיפ עטשרע יד רעּבָא זיא עװ'עגא יד .ןעװעג דמערפ ןרעגניטע זיא סָאװ

 -ירעד ךעלדנעטשראפ .ךארּפש רעשידַיי רעַײנ רעד ןיא ,ןצנאגניא ןוא ,ןרָאװעג ןּבירשעגנָא

 םעד ןיא , סעּפע ןּבַײרשוצנָא סיוטש םעד ןּבעג טנעקעג םיא טָאה עסעיּפ יד רָאנ זא ,רעּב

 רעד :לשַאמעל ,עוװ"עגא רעד ןופ ןעמונעג ךאסא רעגניטע טָאה שיטעשזויס ךיוא רעּבָא ."ןשָאל
 300 .ז ,"עלעקרעס; ;טיי .ז ,עוו"עגא) רוגיפ-ןעיורפ רעד אּב שינעדערנַײא-סעכִיי םעד ןגעוו וויטָאמ

 -אפדלַאג זיּב רעּביא ךיז טרעזאכ סָאװ ,וויטָאמ א) רעטעפ םאּב עמיוסעי יד ;(רעטרע .א .א
 "רעּבילרש , רעד ,"ךַײרטסע ןופ רעטלאהכוּב, רעד ;ןעדניה ןופ ּפיטָאטָארּפ רעד זיא (ןענעד

 עסיורג יד ,"עטעירעּב ענַײּפ יד , ;סוקראמ רוגיפ רעשירָאינָאזער סרעגניטע וצ סעכַײש א טָאה

 רוגיפ ןייק רָאפ טינ טמוק עפוג עסעיּפ רעד ןיא .רָאלק ןצנאגניא טינ זיא עסעיּפ רעד ןופ ףָאס רעד (41

 עסעיּפ יד ךיז טקידנע טרָאפ ןוא--;לדיימ א רַאפ ירוא ךיז טלעטשראפ גנוריקסאמעד רעד ּבילוצ ;טסניד א ןופ

 !ןעמורפ םעד ןופ םיסַײמ ענערליג יד טלײצרעד יז .(?) טסניד יד ןַײרא טגנערּב ןוא סיורא טּפיױל .ירוא , :יוזא

 ."סיורא טָאטש רעד סיֹוא (פסמטװעמפּפ--ּפאטע) תּפש א טימ דעמאלעמ םעד ןעמ טקיש גָאט ןרעדנא םעד .רעמאלעמ

 :רעקיזָאדרעד ןיא ןרָאװעג "טעּבראעגרעּביא , ךיוא רָאנ ,טצריקעג זיױלּב טינ זיא עסעיּפ יד זא ,רָאלק טרעװ ןופרעד

 .ןָאזפלָאװ ןוא לכַײא ןופ סעסעיּפ יד ןיא ךיוא רָאפ טסניד א ךָאד טמוק לָאר אזא ןיא :וועגא .עּבאגסיוא
 םימכח תא ךלוה, : ןפיוא אזא ףא טשטַײטראפ םיקוסּפ עטקָארּבעגנַײרא ענעדישראפ ןרעוװ טסקעט ןרעטנוא (3

 -אנ טעשאּפ סע רעװ ןוא ,םעכָאכ א ךיוא ןיילא זיא רעד ,םימָאכאכ ּביל טָאה סע רעװ -- *עורי םיליסכ עורו םכחי

 .סענטולק ליפיוזא ךָאנ ךיז געמ סע--"הבהא הסכת םיעשּפ לכ לעוצ ;(דײמ .ז) טצראוושראפ ײז טימ טרעוו םינָאר

 לעג א ענעדִיי א עירעּב א--"השינמ ויתומצעּב בקרכו הלעּב תרטע ליח תשא, ;וצ טפאשּביל יד ץלא טקעד ןעניפעג

 .װ .א .א (ד"מ .ז) רעדילג ענַײז ןיא ץישטשָאג א יװ טנערּב עזייּב א ןוא ּפָאק סנאמ םוצ ןיורק א זיא ּבַײװ עַײרט

 :עװײעגא ןופ לטיס םוצ גָאלאיד סנָאזניװעל ןופ לטיט םעניא טַײקכעלנע רעד ףא ןזַײװּוצנָא ַײדעק זיא וועגא

 זיא (טצפיז) רעּבַײרש, :ץאז אזא רָאפ טמוק עוו"עגא רעד ןיא .ט לע װ-רעקפעה יד -- טל ע'װ עטראנעג יד

 עטרעקראפ, א סעּפע רָא ג .ךעריואע :טלעוװירעקפעה סנָאזניועל ןיא ;* טלעװ עטרעקראפ יד

 .ןרעגניטע ןּופ עמארגיּפע ןא ןאראפ ךױא זיא "טלעװװ עמרע קראפ ידע לטיט םעד רעטנוא ."טלעװ

 רעשטַײד רעד ןיא ןאראפ/ ךיוא זיא ןוא (.וװ .א .א יתיאר ךופה םלוע) .רּבעה ןופ טמאטש טראסנדער יד .(259 ,)

 -םאלקער נמ 0 66ת8סת 816 ןתומ ? הפ אהעס ןב 616 צסע460ץ16 10616'. 80626006 :: סע ר(נעואהצצ) : ךארּפש

 .עטרעקראפ יד, :עמעָאּפ א ןּבירשעג רעּבָאלטָאג ךיוא טָאה ,וועגא .(157 טַײז רעטַײװ עז ,15 טַײז עּבאגסיוא

 ."טלעוו
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 יד ֹוצ ךעלנע זיא סערָאשעמ רעד ירוא ;ןעלעקרעס ןופ ּפיטָאטַארּפ א זיא סעסעכויעמי
 ירוא רעטאוועצעגייש ,רעשירעפיטש רעד זיא "עלעקרעס,ןיא .ןרעגניטע אֹּב ןרוגיפ-סערָאשעמ
 -ארד םעניא .(ןלימכארעי ןיא ןאראפ רע זיא לייט םוצ) ןעוואכ ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפי
 רעיײז רוגיפ סעשאנעמ ןיא רימ ןענעקרעד "עקירעמא ןופ רעטעפ רעד, טנעמגארפ ןשיטאמ

 לדנוז 'ר דעמאלעמ-ףיטראט םעד ןשיװצ ענעצס יד זיא לאלכיּב .ןכירטש ס'ירוא ךעלטַײד
 (478--474 .ז ,ו) סרעגניטע טנעמגארפ ןטנַאמרעד םעד ןיא עשאנעמ סערָאשעמ םעד ןוא
 .עו"עגא רעד ןיא ירוא ןוא דעמאלעמ םעד ןשיװצ סענעצס עכעלנע טול טכאמענכַאנ

 םוצ זיּב טיײגרעד יז .ךארפש ןופ טארּפ ןיא עַאפשאה יד זיא קיטכיוו סרעדנוזאּב
 רעּביא רעגניטע טמענ רעקירעד זא ,שיטסירעטקאראכ זיא סע .ןצאז עצנאג ןעמענרעּביא

 ןעמוק ןטעטילעלאראּפ יד .רעטרעװכירּפש ןוא ךעלטרעװ ,ןטראסנדער עוװ"עגא רעד ןופ
 :ןליּפשַײּב עכעלטע טָא .לאפוצ ןזיולּב א טימ ןרעלקרעד ןענעק ייז לָאז עמ זא ,רָאפ טפָא וצ

 ז"מ .ז עװ"עגא
 םעד רימָאט רעּבָא טרעשאּב טָאג רעה רעזדנוא

 .ןַײװ ןַײז רעקנירט םעד ןוא סקאלפ ןַײז רעגיּפש

 טײי .ז עושעגא

 ןענעז טלאפ ןגָאװ רעד זא :סעּפע ןעמ טגָאז יװ

 .רעווש וצ רעדער יד

 ּב"כ .ז עװ"עגא
 טשינ זיא סע ןירָאװ ,ןּבָאה עגעסאכ זומ יז

 .רעטסיולק שידִיי ןייק ןאראפ

 .(ריטסאנָאמ---רעטסיולק)

 ד"ל ,ז עװ"עגא

 .יא רעטלע רעװ ,ןוַײװ ריד לעװ ךיא

 זײי .ז עוו-עגא

 (יװ .מ--עקלאיל) קָאט עטצופעג א סיורא טײג

 -סיורא ןוויוא םעד סיוא ץאק א עליפא טשיג גיוט ןוא

 ,ןּבילרטוצ;

 ּב"כ .ז עוו"עגא

 ןײק טשינ רימ שנּוװ ךיא זא ,טסיוװ וד

 -יד ןוא ןטיק רעדָא לרעּפ ןייק ,דלָאג ןייק ,םוטכַײר

 .טרעגאּב ןוא טּביל ץרַאה ןַײמ סָאװ םעד רונ ,ןטנעמ

 ֹו

 328 .ז עלעקרעס

 רעניּפש רעד ןוא ןַײװ ןַײז ףראד רעקנעש רעד
 .סקאלפ ןַײז

 386 .ז עלעקרעס

 טלאפ ןגָאװ רעד ןעוו זא ,סעמע עקאט ןּבעל'כ

 .רעווש וצ רעדער יד ןענעז

 333 .ז עלעקרעס

 עליימ ,ָאטשינ ךָאד זיא רעטסיולק שירִיי ןייק

 .ךיוא ןכאמ ענעסאכ לָאמא ןזומ ריא ךָאד ריא טעװ

 341 .ז עלעקרעס

 .זיא רעטלע רעװ ,ןזַײװ ךיא לעװ ריד
 368 .ז

 .זיא רעטלע רעװ ...ןזַײװ ר'ד לעװ ךיא

 333 .ז עלעקרעס

 גוט סָאװ ,דיומ עסיורג א רימ רעּביא טגיל טָא

 .ןּבַײרטוצסיורא ּבורג רעד סיוא טנוה א טשינ רעסָא

 367 .ז עלעקרעכ

 -ַאיד ןעלרעּפ טימ טלעװ עצנאג יד ןונ ךיז עגעמ

 -ײרעּב גאמ ןסײה סעלא גײצ סאד יװ דנוא ןטנאמ

 דנוא עלעדניה עּביל ענַײמ ,ךיד עּבאה ךיא ...ןרעכ

 .גונעג ןעידָאנײלק דנוא ןטנאמאיד ןעלרעּפ עבאה

 ּפָא ןעועג זיא רעגניטע לפיוו ףא ,גנונרעלרעד יד ןוא ןטסקעט יד ןופ ךַײלגראפ א
 -לאניגירַא עקידנטַײדאּב יר רָאלק טוַײװאּב ,עו'עגא רעד ןופ טקריװאּב ןוא קיגנעה
 ןעמ ןעװ עליפא ,זיא עװ"עגא יד .טנאלאט סרענניטע ןופ טַײקשירעלטסניק ןוא טייק
 ךַײר זיא ךארּפש ריא .ןּבירשעגנָא ויטימירּפ רעייז -- ,ןעגנוצריק טכא ןיא ןעמענ לָאז
 טימ ךַײלגראפ ןיא עוװ"עגא יד יא שירעל טסניק .ענטעמאה ןוא יור רעּבָא ,טּפאזעגנָא ןוא
 גָאט ןקיטנַײה ןויּב ךָאנ רעּבָא זיא "עלעקרעס, .(גסערנער רעקראטש א עסעיּפ סנַאזפלָאװ
 .רוטארעטיל רעשידיי רעד ןיא סעסעיפ עטסמוקלופ שירעלטסניק ןוא עטסעּב יד ןופ ענייא

 ,עסע'יפ עשירדַיי עט ש רע יד ךָאד זיא'ס .ךא ר ּפ ש רעד ךעַײש סָאװ ןגָאז טינ סָאד ןעק עמ שטָאכ (

 סרעּבאכעמ םעד סיוא ןקירד סָאװ ,ןרוגיפ עװויטיזַאּפ ענעי ךיוא ,ןעניושראפ עלא סיוכרוד ןדער סע רעכלעוו ןיא

 ןוא עיצידארע יד סומינָאנא רעד טכערּב טאוּפ םעד ןיא .שידִיי םענייר ןקיטפערק א ןיא ,ןעקנאדעג-עלָאקסאה

 .סעַײנ א טגנערּב
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 :"טלעוו עטראנעג יד,,רעמינָאנא רעד ןופ ןגוצסיוא עכעלטע
 ןדליג רעַײא ?קיטראפ ריא טנעז ,ןיוש (ןגױא יד סיוא ךיז טשיװ ,קיריורט) .ירוא,

 .עזייּב יד .טימעג רעטצניפ ןוא רעטיּב ןַײמ וצ ּפָא ךיוא רימ טייג ,ןַײז גנאל לָאז ,לרעטכעט

 .ןעיזדַָאגָאד טשינ לָאמנייק ריא ךָאד ןעק עמ ,סוא ןגיוא יד טלא ןֹוא גנַיי טסַײר סָאװ ,עזעי
 דעמאלעמ םעד ףא ּפָא טוַאלּב) ! ןטלָאשעג ןוא טכולפעג לסיּבא טשינ טָאג ראפ ךימ טָאה יז
 טשינ טעו עמ טשרעקָא !רעדלעװ עטסיװ עלא ףא ,טגָאזעג סעשטשוּפ ףא (טנעה עדייּב טימ
 ,ךוטראפ םעד רעּביא ןלאפעג זיא יז ,עכָאראמ א רָאג ךיוא ,ןגָאלשעג ןזעװעג ךימ יז טעה
 זא ,סעּפע ןעמ טגָאז יװ .טעױּבעגּפָא ךיא ּבָאה לַײװרעד ,ּפָארא דימָאט ריא ןופ טרעי סָאװ
 ךיא זומ דימָאט זא ,ךיא ּבָאה טרעלקעגסיוא .רעווש וצ רעדער יד ןענעז טלאפ ןגָאװ רעד
 דרע רעד ןיא ןלײא ןעצ רַאג ךיא זומ ךַײא (דעמאלעמ םוצ) .ןסיגסיוא דָאּב סָאד רעּבָא
 עוָאק עִיזדישּפ : טכארטעגסיוא טשינ ראנ ןייק טָאה סָאד ,עּבער ,רָאנ טראוו .ןּבָארגאּב ןַײרא
 .(סיורא טפיול) (1עזָאװ ָאד

 טעה ןעװעג ןיימ טשינ ראנ רעד טעה ,יײא ,ייא ,יײא (טצפיו .עטעירעּב ענַײּפ
 רעטצניפ .ןזעוװעג גנאּב יוזא טשינרָאג רימ ןטעה דייל ענַײמ .טכאלעג םיִא סיוא ךיוא ךיא
 -עלטיא רעּבָא זומ עקרעשטשאי רעזייּב רעד .ןּבעל ןַײמ זיא ענמעיט ןוא רעיױז ,רעטיּב ןוא
 .קסיפ ןשעלייפש ריא טימ םענייק סיֹוא טשינ עקאט טזָאל יז .ןײג גע םעד סיוא רעכ
 רעד טימ ךימ ןוא ךיז טכאמ יז .שעּפיא זייּב א יװ ןכַײװ רעּבָא ריא זומ רעכעלטיא ,עּבער
 -עמ רעד .סעכֶיי ןיא טקנוטעגנַײא ןזעוװעג סָאד ןזיא) ןאמ רעטשרע ריא .ךַײלגוצ עטָאלּב
 רעשעליפש ריא ךרוד רָאנ .ףורא רָאג שאי טעה זיּב טאהעג ווירּב"סעכִיי א טָאה ןטוכ
 ראפ סָאװ ,עּבער .ןּבעגעג ץעינָאק םעד ןאמ ןגנִיי םעד ךעּבענ יז טָאה (!) טַײקיטאקטסוּפ
 ?ערָאצ רעד טימ ךיז ןעמ טוט טאר ןייא ראפ סָאװ ,עצייא ןייא

 -נופ ,רעלַײמ עזייּב ןּבָאה םיסָאכויעמ עלא ,ןיוש טייג ,יײא .(עּפצוכ טימ) .דעמאלעמ
 ,ט"י--חיי .ז) "ןרעװ ךעדיש םעד סיוא טעװ ןגעוװטסעד

 ,גוצסיוא רעדנא ןא
 יירפ א ּבָאה ךיא זא ,ןזַײװ ךַײא ךיא זומ ,ןעמוקעג וצרעד זיא סע לַײװ .ר עּב ַײ רש,

 רעמ זיא ןדִיי זדנוא אב זא ,ןענעקייל רימ ריא טנעק ,סעמע םעד ןכעלטיא גָאז ןוא ליומ
 ?סעכָאלעמלאּב סעּפע ןוא םירכָאס :עסָאנראּפ סרעגייטש יײװצ רָאנ יו ןענאראפ טשינ

 .סעמע טסייה םיסרָאקיּפא אּב סָאװ (ךיז וצ) ,סעמע .דעמאלעמ
 ץרהע ןוא עטסערג יד .ןלײטנַײא סעסָאנראּפ ערעייז רימ ןלעװ טנַײה .רעּב ַײרש

  -װ ןּבעגעג גנוטכא לָאמא ריא טָאה רָאנ .ַײרערכָאס זיא עסָאנראּפ (6 עטסכעלרע) עטסּכ
 זיא רענייא ,ּפָא טיוה יד טאמיק עניוק םעד טסַײר ןעמ זא ?ןךיז} ןריפ םירכָאס ערעזדנוא
 ,םעניכעּב רָאג ,ןרעק םעד רעטנוא עריוכס ןפיוקראפ לייט ,עזאוועמ עריוכס סנרעדנא םעד
 ןענעז יצ ,ןָא יז ןרעװ יצ ,טשינ לָאמניײק ךיז ןענעכעראּב ,סעכאהעל ףא ןרעדנא םעד
 ראפ ןטנעמיד ,ןטייק ,לרעּפ ןפיוק ,רעלַײמ סנטַײל ףא ןטַײר ייז .(.וװ .מ--רתימ) רעסאיעמ
 קידלוש ןיילא ןענעז ַײז .(* טייהרעגניי רעדניק סיוא ןּביג ,םיצירּפ יװ ןּבעל ,טלעג דמערפ

 ?סעמע ?םיסינ יז טעשעג .קילגמוא רעייז ןי
 .ןופרעד טסעומש ריא ןא תומ-םעט םעד ליפ ךיא ,רימ טּבײלג .סעמע .דע מאלעמ
 -עמ ערעײז ןענרעל ךעלטנירג טשינ ןליװ סעכָאלעמלאּב ערעזדנוא עלא .רעּבַײרש

 ! עלילַאכ .עגָארדאהעּב ןּבעל וצ ןוא ןכוז ךיז ןטפאשדנוק ןוא ןעווערדנאוו ןענָאק ןלָאז יז ,סעכָאל
 עלעמיסכ א ןעמענעצ לרעגייזא ,ןליצנַײא לדָאנ א רָאנ ןעק רענייא דלאּב יוזא ?ןעד יװ
 ייר זי יז
 ּפָא ךיז טּבױלק ,גניי רענַײפ א ,רעטסנַײמ א ןיוש רע זיא ,ןענערּבּפָא (?) ּבירפ א ,ןכעט =

 .ןגָאװ םוצ ןּבַײלקרעד ןיוש ךיז סעוװ גיצ יד -- תעעצקנס218 1028 00 32 (1 .
 . (.װ .זא .א לכיטנרעטש) רעדיילק-סוסקול עשידַיי-שיפיצעּפס יד ןגעק עלָאקסאה רעד ןופ ענַײט עש רייז ד שיֿפיט יד 6

 .סענעסאכ עגנוי וצ יד ןגעק ןוא
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 טזָאלראפ ןוא ןרעװ וצ ןאמערוועכ א ןיז ןיא טָאה ,ענעסאכ טייהרעגנַיי טָאה ןוא עלאק א
 - סרעּכאמ-עקדָאּפס ,ןַײז םיסָאמאש עקפאד ןליו סרעדַײנש .דעװַאק ןכוז עלא .סעכַאלעמ יד
 סָאװ ,ןשטנעמ עליפא .ןַײז רעטצלע ןא עקפַאד ליו רערעדנא רעד ,עּבאג רענייא ,סרעטכאּפ
 םעד טכאמ עכַאלעמ יד יװ .טױרּב לקיטש א ףא טשינ גָאט ןטירד םעד ןּבָאה ןטעּברא
 ץראה ןס}שטנעמ א וא ךעלקילגמוא יז טכאמ יוזא ,יז טעװעליּפ רע ןעװ ךעלקילג שטנעמ
 רעטיול .ןעגנערּבוצנַײא םיא דנאטשמיא טשינ רָאג זיא עכָאלעמ יד סָאװ ,(?) לופ יֹוזא ןזיא}
 ,סעמע .םִיסינ

 .סעמע-סעריוט .סעמע .(ךיז טצארק) .דעמאלעמ
 עטסערג ןוא עטסכעלרע יד זא ,רימ טּביילג ?קיטראפ ריא טנעז ןיוש .רעּבַײרש

 -ראּפ א סיורד ךיז ןזומ לײט .ןּבעל וצ טַײז רעד ןופ ןכוז ךיוא ןוומ ןשטנעמ ןסאלק
 רימָאל רעמ טשינ .ןּבָאה עריומ סרעגעלק ןוא סרעגעי ראפ ןוומ ןוא ןכאמ עסָאנ
 עלא ךָאד ןזומ ייז ,ליפ סייוו'כ ן;רָאװ ,טשינ עריירּב ןייק ךָאד ןּבָאה יײז ,ןסעומש קירוצ
 רעד .ןטסָאק עקאט ןומ סָאד ,עליימ ,ונ .ןגרָאזראפ ןכאז-טָאטש ןוא ,ןכאמ סעפיסא לָאמ
 ,סעקינקידנאט ןוא סרעלקעמ ,םעריוטקאפ ,(:םינַארעטשאכ ,םידמאלעמ ,םעליוא רעקירעּביא
 !םיסינ רעטױל .טױרּב רעכײז ןייא טשינ טָאה רענייק ,טניוו םעד ןופ רַאג ךָאד ןּבעל יד
 ?רָאװ טשינ

 לָאז טשינ זא .ןקורד רעטרעװ ערעַײא געמ ןעמ זא ,דַיי א ןיּב ךיא יװ .דעמאלעמ
 .סעמע טגָאז ריא זא ,ןעיײרשסיורא לָאז ןוא ךעריוק יװ ןרעװ ןעקנוזעגנַײא ךיא

 סענראפעמ ךיד ַײז :טגָאז ךעליימאהדדיװַאד .ןזַײװאּב ךיַײא ליוו ךיא ,ןיינ .ר ע ּב ַײ ר ש
 ףא ןַײז טוג ןוא טלעװ רעד ףא ןקעמש סיז ריד סע טעװ טעּברא-טנאה רענעגייא ןַײד ןופ
 לָאז ןעמ ,סעלכאט ןכעלרע םוצ ןעמוק ןעמ ןעק ןטעּברא ךרוד זא ,רימ ןעעז .טלעוװ רענעי
 ימ לכ :ערָאמעג יד טנָאז סעכַאלעמ ןגעק רעדיװ ןוא .ןגירטאּב וצ םענעי ןפראד טשינ
 -לעוו, טשטַײטראפ טרעוו טסקעט ןרעטנוא)--."תוטסיל ודמלמ ולאכ תונמוא ונּבל דמלמ וניאש

 טנרעלעג םיא טָאה רע זא ךַײלג זיא עכָאלעמ א דניק ןַײז טשינ טנרעל סע רעטָאפ רעכ
 .ה"ע--ד"ע .ז ."ןעלזאג-דלאוו א ןַײז

 : גוצסיוא ןייא ךָאנ
 סעירעּב לָאז ןעמ זא ,טלעװ רעד ןיא טרעהעג סָאד ןעמ טָאה יװ ךא .רעכיוס,

 רעדָא טָאטש א ןיא רענייא ןזעװעג סע זא ,ןטַײצ ענַײמ ןיא קנעדעג ךיא ? םיסרָאקיּפא ןפור
 א ראפ םיא ןעמ טָאה ,טנָאקעג רָאנ סעּפע ןּבָאה סָאװ ,עכַאּפשימ רעצנאג א רעטנוא ייוװצ
 סָאד ןוא ושאוועג סיפ יד יז ןעמ טָאה טאמיק ,טניושעג ייז טָאה ןעמ .טכאמעג ןעלדאטש
 יד ןעמ טפור טנַײה .טאהעג ץערעכערעד ןוא ַײשּפָא יז ראפ טָאה ןעמ .ןעקנורטעג רעסאוו
 ףא ןווימ א זיא ןלייצ ייוצ טשינ ןעק סע רעװ ןוא ,םיסרָאקיּפא -- סעירעּב עטסערג
 .סעטרָאקיּפא

 ןיא זא ,טשינ ןעד ריא טסײװ ?ןסעּומש וצ ןופרעד סיוא ריא טלאפ יװ .רעּבַײ רש
 ןּבָאה ייז טניז ,סוכז רעיײז ןיא ? עמורפ עשלאפ יד קידלוש רָאנ ןענעז ךאז רעצנאג רעד
 .טלעוו רעצנאג רעד ןיא םעלַאש ןייק זיא ןזעװעג עּבארסימ ךיז

 .סעּבער ןופ ,ןדיי-עטוג ןופ ןרעה וצ ךיוא ךָאד ןעמ טנעלפ סנטַײצראפ .ר עכיוס
 סָאד ךיז ןּבָאה טנַײה .רָאי א ןיא לָאמא ,ענידעמ רעצנאג א ןיא םעניא ןופ רעּבָא
 א ּוװ .טלעװ עצנאג יד טציילפראפ ןוא טעדאשטראפ ,טעישזדָאלּפעג ,טעװאיעג סעדָאלּפ
 "(קעװא טייג) ןּבָאה ןיז ןיא טפעשעג ןַײמ רעסעּב זומ ךיא !סעּבער טרָאד -- לטעטש
 ,(6 ט"ס--ח"ס .ז)

 .סרעלקעמ-טלעג -- טקעלאיד ןשיצילאג-וװערַײמ ןיא (

 -געמ רימ זיא סע טַײװ יוזא טריגירָאק ךיא ּבָאה סעטאטיצ עקיזָאדיד ןיא סעַיצּפורָאק ןוא רעלעפקורד יד (2

 םעניא ןענעז ייז יו יוזא ךיא גנערּב ,ןרעלקיעד טנעקעג טינ ּבָאה ךיא עכלעװ סעַיצּפורָאק יד .ןעועג ךעל

 .לאניגירָא
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6 
 .-וצ ןיא טנאמרעד רעגניטע עכלעוו ,"ךעלכיּב ןיווצ יד ןופ ןרעדנא םעד ןגעװ ךיוא

 -עיבַאר רעד ןגעװ ,"ןשָאל ןשידִיי עטְסָארּפ ןיא ןּבַארש וצ, ,סולשאּב ןַײז טימ גנאהנעמאז
 זַאּפ רעד ּבילוצ זױלּב טינ .ןדער וצ רעכעלריפסיוא ךיז טניול ,"ילעטלא, גנוצעזרעּביאךָאז
 -ללז ןינעז ךעלכיּב איד זא ,ןהעזעג יצ ּבָאה ךע,) טַײצ רענעי ןיא ךוּב םעד ןופ טעטיראילוּפ
 ןגעװ ןגָאז סעּבאגסיוא ןוא ןקורדרעּביא עליפ יד ךיא ;"ןיללעפעג ןישנעמ ךאסא רע
 סא װ טימ ןוא ּביוא ,ןריּפשוצכָאנ טנאסערעטניא זיא סע לַײװ רעקירעד רָאנ ,(סעדייא םעד
 סרעגניטע ףא ןקריװ טנָאקעג - טעטיראילוּפָאּפ רעד ץוכא -- עקאט טָאה ךוּב עקיזָאדסָאד
 -מיטשאּב א ןיא ךָאד ןענעז ךעלכיּב עדייּב עקיזָאדיד ."ןשָאל ןשידִיי ןטסָארּפ, םוצ גנאגוצ
 .ןפאש סרעגניטע ןופ ןָאפ רעשירארעטיל רענעּבעגעג-טַײצ רעד סָאמ רעט

 ,עטשרע יִד טינ לאפ םעד ןיא ךיוא זיא (:ךיז ראפ ןּבָאה רימ סָאװ ,עּבאגסיוא יד
 ךוּב סָאד טָאה רעגניטע) 1865 רָאי ןופ קורדכַאנ א רָאנ ,טנעיילעג טָאה רעגניטע עכלעוו
 (ןרָאי רעקיצנאווצ יד ןופ טפלעה רערעדנא רעד ןיא ,ה .ד ."גרעּבמעל ןיא , ךָאנ טנעיילעג
 ,םיטָארּפ יד וצ ןעגנוקרעמאּב עכעלטע ןוא ,ןגוצסיוא רָאּפ א ,ךוּב םעד ןופ גנוּבַײרשאּב א
 ,קירעּביא ןַײז טשינ רעשפע ןלעװ ,ןפאש סרעגניטע ףא ןַײש א ןפראוו סָאװ

 : טאלּב-ראש סָאד
 ןָאזניּבָאר

 בעל רעטלא ןופ עטכישעג איד
 לייהט רעטשרע

 רוצ דנוא טלאהרעטנוא םוצ עטכישעג עראּברעדנָאװ דנוא ערהאוו ענייא
 ,גנורהעלאּב

 טלעװ רעד ןָאֿפ ןכארּפש עלא ןיא טצעזרעּביא טזיא עטכישעג עזיד
 .ןשידּוי ןיא טצעזרעּביא טצעי איז ןאמ טאה םוראד

 תסטסמפסװמ (!)

 ץסז|ה= צ. 5. 8111:8 8 1{ 140882/וװ-

 (60װװ0686 061 26 { ?סזסזמס8 ות 1,61006/6 1802.

 טנעיילעג ףראד סע .רעקידסעָאט א "ילעטלא, ךעסונ-ןעייל סכַײרנַײװ זיא ,ןעעז רימ יו
 | .ּבעל-רעטלא :ןרעוו

 רטייװצ , רעטרעוו ענעּבעגעגוצ יד טימ טאלּבלטיט עּבלעזסָאד טָאה לייט רעטייווצ רעד
 רעד .לייט ןטייװצ ןופ טאלּבלטיט ןפא ןלעפ רָאי-קורד ןוא טרָא-קורד ,גאלראפ ."לייהט
 .(טריניגאּפ טשינ) טאלּב 29 לייט רעטייווצ רעד ,טאלּב 23 טלאה לייט רעטשרע

 ןיא) ןעגנערּב ַאד ןלעװ רימ רעכלעוו ןופ ,?עדערָאפ , א טימ ןָא ךיז טּביה ךוּב סָאד
 ףא גנוקריװ רעד וצ סעכַײש א טאהעג טָאה סָאװ ,לייט םענעי (עִיּפארגָאטרָא רעזדנוא
 .ךארּפש רעשידִיי ןיא ןּבַײרש וצ ןרעגניטע

 םֹוצ ןשטנעמ זדנוא טריפ סָאװ ,געװ ןראוו םעד ןייטשראפ רעסעּב ןעק רעּבָא רעװ...,
 . לכַײס םעד ןפראש סָאװ ,םירָאפס טנעייל ןוא טנרעל סָאװ ,רעד יװ רעמ ןּבעל ןכעלקילג
 יז סָאװ ,ןדנאהראפ טלעװ רעד ןיא קלָאפ ןייק טזיא סע ? ץראה סָאד ןרעסעּבראפ ןוא
 סעכעלטיא ןוא ןשָאל ןגייא ריא טָאה עמוא עכעלטיא .ןשָאל א ןָא ןייטשאּב ןענעק ןלָאז
 ענייש ןוא עכעלצונ עכלעזא סעניושעל ערעייז ןיא ןּבַײרש סָאװ ,םימָאכאכ ענַײז טָאה קלָאפ
 עניײש ,סעדימ עטוג טנרעל ןוא טייטשראפ םעליוא רעניימעג רעד רַאג עליפא זא ,רעכיּב
 ןענעז רעּבָא רימ .ןַײז וצ ךעלקילג ןטלעוו עדייּב ףא ןוא ןּבעל וצ ןשטנעמ טימ יװ ,סעלַײמ
 סָאװ ,ןשָאל עקיליײה סָאד .ןלאפעגּפָארא זדנוא טזיא ןיורק רעזדנוא ,ןּבילּבעג ןשָאל א ןָא
 רעזדנּוא .ףראד עמ יװ יווא טינ רימ ןייטשראפ טדערעג ןּבָאה טַײל עמורפ ענַײז ןוא טָאג

 ןענופעג יז טָאה סָאװ .ןיטשרוג .א 'כ רעד טכאמעג םאזקרעמפוא ךימ טָאה עּבאגסיוא רעקיזָאדרעד ףא (1

 .(5431 .מונ) סעדָא ןיא קעטָאילּביּב רעשימעדאקא רעשידַיי רעד ןיא



 149 ךוּבלמאז רעשיגַאלָאילּביּב

 -עג ןּבָאה רימ סָאװ ,סעניושעל יילרעלא ןופ ןעמונעג ףיונוצ זיא ,ןסעומש רימ סָאװ ,ןשָאל
 -עג דניצא ןדער רימ ןוא ,ןזעוועג ןּבירטראפ ײז אֹּב ןענעז רימ סָאװ ,דרעקלעפ ןופ טנרעל
 עשיליוּפ ןוא עשטַײד עַײג ןוא עטלא ,עשינעילאטיא ,עשינאפש טימ טשימראפ שטַײד ןכָארּב

 .רעטרעוו
 . סָאד טכאמ ןשָאל סָאד ןרעטַײל ןשטנעמ רעדיײא :טגָאועג טָאה ףָאסָאליפ רעסַורג ןייא

 רימ ןּבָאה םעד ךרוד .םעלא ןיא קידנאטשראפ ,םורפ ,טוג ;קילג רעכיג ןשטנעמ יד ןשָאל
 ּוצ שטַײד ןכָארּבעג ףא ןַאזניּבָאר ,ןגעװ םעליוא םעניימעג םעד ןופ ,ןעמונעג זדנוא ףא
 עהימ רעד ראפ זדנוא ןלעװ ןשטנעמ עלא זא וי ןּביל ןַײז וצ ןפָאה רימ ןוא ,ןצעזרעּביא
 | .ןעקנאד טעּברא ןוא

 רימ .רימ ןדער רָאד ןקיטנַײה םוצ ,ןַײא וצ !טנַײרפ עּביל ענַײמ רעהא רָאנ טמוק
 ןּבָאה .ןּבַײרש ןוא ןענעײל וצ ןייטשראפ ליװ ןוא ךיז טשניװ טלעװ יד זא ,ןעזעג ןּבָאה
 ,רעּביא ךַײא ביג ןוא טצעזרעּביא עטכישעג עראּברעדנּוװ עכלעזא ןגעװ טרעַײא ןופ רימ
 ?טנרעלעג ןוא ךעלטסניק זיא יז זא ,ןַײז עדיומ ןיילא טעװ ץע זא

 ,טגָאזעג טרעװ (טנָאמרעד טשינ ץעגרע ןיא - ןעמָאנ ןטימ) רעּבאכעמ 'םעד ןגעוװ
 "טבעלעג גנאל טינ טשרע טָאה טכאמעג (.װ .ם--"עסַײמ יד,) יז טָאה סָאװ ,רעה רעד, זא
 .(1731 רָאי ןיא ןּברַאטשעג זיא ָאפעד)

 ןענרעלּפַארא ךוּב םעד ןופ ךיז ןָאק עמ סָאװ ,רעסומ םענופ גנורעלקרעד א ךָאנ
 :עשַאקאּב ןימ אזא טַימ רענעייל ענַײז וצ רעצעזרעּביא רעד ךיז טדנעוו

 יּפָא ןופרעד טשינ לָאז ןעמ זא ,ןטעּב ןוא ןליײט עדייּב יד רעּביא ךַײא ןּבעג רַימ,
 םעניק ןטּבױלג)} .טנעיילעג ןצנאגניא ןּבָאה סע טעװ ןעמ ןויּב) ןכאל ןוא ןטעּפש ,ןטכער
 יוזא .טרעהעג ןןּבָאה| ןלעװ ןרעױא ערעַײא ןוא ןעזעג ןּבָאה ןלעװ ןגיוא ערעַײא זיּב טשינ
 ןטסערג םעד ךָאנ ןטשינ טגערפ} שירפ טסקאוו סָאװ ,זיור-רעקוצ עקירערינ 'עליטש יד יװ
 ךָאנ טרעװ ,רעטַײװ טסקאוו | } רענוד ןקראטש םעד ךָאנ טשינ טגערפ ,טניוו-םערוטש
 -עּפש עשיראנ ךָאנ טשינ הימ |ןגערפ יוזא| ,רעסעּב ןוא רעסיז ךָאנ טקעמש ןוא טקיװקרעד
 -אק רעזדנוא :ץרוק .ליומ סָאד ןזָאל וצ | ןרא ראנ םעד רָאנ ןגיײל סָאװ ,סרעטכעלעג עשיט
 עטוג ןּוא ענייר עכלעזא ןפראד ייז לַײװ ,ןלעפעג וצ םעליוא םעניימעג םעד רָאנ זיא ענָאװ
 ,ראּבנעייל טינ ןוא טקידעשאּב דנאר רעד זיא זַײװרעטרע) *... ןעקנאדעג

 :עפוג גנולייצרעד רעד וצ רעצעזרעּביא םענופ ריפנילרא רעד
 ןייא ,גרעּבמעל טָאטשּפױה רעד ןופ טַײװ טשינ ,ןע;צילאנ ןיא ןעוועג זיא לָאמניײא,

 א ןוטעג טָאה רע סָאװ ,םעלא ןיא זיא רע .רעכיוס רעמורפ ןוא רעגולק רעטלא רעכעלרע
 ןטוג םעלא טימ טשטנעּבעג טָאנ םיא טָאה װעסיװא-סעװָא ןופ .ןעוועג ךעלצומ רעסיורג
 םיא אּב ךיז ןגעלפ ךיוא .רעדניק-סדניק ןוא רעדניק עמורפ טימ ,עלודג טימ ," ריוט טַימ
 ךיז ,ןענרעלּפָא םיִא ןופ ךיז ןלָאז יז יידעק ,| ןעמוקפיונוצ| זיוה ןַײז ןיא טנַײרפ ערערעמ
 -צונ ענייש יז טגעלפ, רעכיוס רעקיזָאדרעד "...ןעלצרעד וצ יוזא יװ ןע;לימאפ| רעייז ןוא
 ,רעגולק שטנעמ רעד טרעװ םעד ןופ לַײװ ,ןלייצרעד וצ ןטכישעג עכעלטסניק ןוא עכעל
 ענייא ךיוא ןזיא (!) ןהָאזסניּבַאר עטכישעג יד, "...טנרָאװעג ןוא טינעג ,רעקידנעטשראפ
 ."עיאר יד ךַײא טמענ ןוא ,טנַײרּפ .עּביל ,וצ טרעה .סעסַײמ ענַײז ןופ

 זיא גרוּבמאה ןיא , :עטכישעגךןָאזניּבַאר עכעלטנגייא יד ןָא ךיז טּבײה טשרע ךָאנרעד
 ערעטלע ייװצ יד ,ןיז ירד טאהעג ןּבָאה יז ,טַײל עטלא רָאּפ א ןעוועג ןדנאהראפ לָאמא
 ןוא ןייא ןילא ייֵז אֹּב ןיא רעגניי רעד ,רעטירד רעד ןוא ,ןּברָאטשעג טייהרעגנִיי ןענעז
 --טשידִייראפ ןפורעגנָא גנוצעזרעּביא רעד ןיא טרעװ ןָאזניּבָאר *...ןּבילּבעגרעּביא קיצנייא
 -עטיצ ןעמָאנ-עלוגס ןקיזָאדמעד טימ ןפורוצנָא ,רעגייטש ןכעלשידִיי ןטיױל ,"בעל-רעטלאא
 .ןּבעל ןּבילּבעג עקיצנייא ןענעז סָאװ ,רעדניק עקיר

 טימ ,ןָאזניּבָאר סיָאפעד ןופ גנוטעּבראאּב א רָאנ ,גנוצעזרעּביא ןייק טשינ זיא ךוּב סָאד
 -יילק עשירערעלקפוא-"ךעלטפאשנסיוו ןוא עקידרעסומ ,סעליפט ,ךעלדיל ענעּבענעגוצ ךאסא
 תמכח, ;גנודיילקאּב ;'הדידמ, ;"ןינּב , ;'המדאה תדובע, ןגעװ לשַאמעל .סעיסרוקסקע עקנינ
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 ;(24-22 .ז ,ו לייט) "ןּבַײרש וצ טסנוק יד, ;"ןדער וצ טסנוק יד, ;'עבטה תמכח, ;'האופרה
 טַײקיטײג רעד ןגעװ ; (13 .ז ,װ לייט) ןדיי-עטוג ןגעק ; (3 .ז ,ו לייט) "םיתמה תנלה, ןגעוו
 העצעזרעּביא רעד טגנערּב םעדצוכא .װ .זא .א (41 .ז ,| לײט) עכַאלעמ א ןענרעל וצ
 -ארגָאעג ,ןטָאדקענא (רעטרע ערעדנא ןיא ןוא 35 .ז ,! לייט) דומלאט ןופ סעדָאגא
 ,רָיי א ,ךיז טייטשראפ ,זיא ּבעל-רעטלא) ןסעּומש עזעיגילער םאטס ןוא ןעגנוקרעמאּב עשיפ
 ךֹוִּב סָאד .(עיגילער רעשידִיי רעד ןופ ןעמונעג ןענעז ןעגנוטכארטאּג עזע;גילער ענַײז ןוא

 לָאמאכָאנ טלייצרעד עמָאדקאה רעד ןופ רעכיוס רעטלא רעד סָאװ ,טימרעד ךיז טקידנעראפ
 העגיניזראטש ,רעגיצָארט ' ןיא לָאמנײא ראוו סע, :"שטַײד ףא עטכישעג יד ץרוק ץנאג
 רע עטלָאװ ינ .ּבעל-רעטלא רעדָא ןָאזניּבָאר (!) טסייה רע ,עּבאנק רענעגָאצרעטכעלש דנוא
 -וצסיוא טלעװ יד רונ עדריגעּב עכילרעטכריפ ענײא עטרעסייא ,ןכרַאהעג ןרעטלע ענַײז
 בלאה א ןוא יוװצ ףא עיצאלוטיּפאקער רעצרֹוק רעד ןופ קעוװצ רעד-".וװ .זא .א ןזַײר
 -וצ ךיז לָאז רענעײל רעד זא ,ןַײז טפראדעג םאטסימ טָאה "ךארּפש רעשטַײד, ןיא ךעלטַײז
 רענעיײל םעד ףראד ,עסַײמאה-רעפיס םעד טימ טנאקאּב קידנעַײז .שטַײד ןענעייל ןעניוװעג
 ,רענא;דניא רעדליו רעד .טסקעט ןשטַײד ןצרוק םעד ןייטשראפ וצ רעווש טינ ןעמּוקנָא
 יו ,"נָאטַײרפ, עיצאלוטיּפאקער רעד ןיא טסייה ,"סעּבאש, ךוּב ןצנאג םעניא טסייה סָאװ
 טימ רעד ןופ ,טלפירקראפ זיא עיצאלוטיּפאקער רעד ןופ טסקעט רעד .לאניגירָא םעניא
 .ןלאפעגסיורא קיטש ץנאג א זיא

 א ןעװעג זיא רעצעזרעּביא רעמינָאנא רעד זא ,רָאלק זיא םינָאמיס ענעדישראפ טול
 -עג טקורדעגכָאנ זיא 1865 ןופ עקיזָאדיד רעכלעוו טיול ,עּבאגסיוא עקירעירפ יד .רענאיצילאג
 ןענעייל וצ ןגירקעג, ךוּב סָאד טָאה רעגניטע) עִיצילאג ןיא ןענישרעד ךיוא םאטסימ זיא ,ןרָאװ
 -ָאדרעד גנּולצאּב רעסָאװ ןיא .(:ןרָאי רעקיצנאווצ גיײהנָא רעדָא רענעצ ףָאס ("גרעּבמעל ןיא
 ,ןָאזניּבַאר רעטסאפעג ץרוק,) 1830 ןופ עּבאגסיוא רענליוו רעד וצ טייטש ןָאזניּבָאר רעקיז
 ססאקעװסאוהה 0630, 1850 עסהה- רעהמס יא אנליווּב ,עּפמאק ןררעה ךָאנ טצעזרעּביא

 ןא ייזומ ןשיטאיזא רעדארגנינעל ןיא ךיז טניכעג סע ןכלעוו ןופ :;(8נט1:2101 4.1. סיטסע08"

 -סיוא ייווצ יד טַײהנגעלעג יד טאהעג טינ ּבָאה ךיא לַײװ ,טנאקאּב טינ רימ זיא ,ראילּפמעזקע
 ,(טרָאד ךיז טניפעג סָאװ) ןָאזניּבָאר ןטירד א ךעַײש סָאװ ענעגייא סָאד .ןכיללגראפ וצ סעּבאג
 עראּברעדנוװ ענייא .ןָאזניּבַאר רעטסאפעג ץרוק, :לטיט םעד זיולּב סייװ ךיא ןכלעוו ןופ

 ."(=...ָאזיורק ןפורעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןָאזניּבָאר ןגנוי םעד טימ טריסאּפ ךיז טָאה סָאװ ,עִירָאטסיה
 -עלעּב עטשרע עמאס יד וצ רעהעג ךוּב סָאד דָארג סָאװ ,לאפוצ ןייק טינ זיא סע

 ןוא .הרָאי ןטנצנַײנ םעניא רוטארעטיל-עלַאקסאה רעשידִיי רעד ןופ ןעגנוצעזרעּביא עשיטסירט
 -וּפָאּפ קראטש יוװא ,סעּבאגסיוא עטפָא יד ןופ ןוא עַידעי סרעגניטע ןופ ןעעז רימ יװ ,זיא
 ,גנונלשרעד עקילעפוצ א יא סָאד זא ,ןעניײמ וצ וויאנ ןעװעג טלָאװ סע .ןרָאװעג רעל
 -לווצ ןגעק) עמעט-ףיטראט יד יװ טקנוּפ .קאמשעג ןכעלנעזרעּפ סרעצעזרעּביא א ןופ קיגנעהּפָא
 -עטיל עשידִיי יד טשרעהאּב א ןוא קראטש יא טָאה סָאװ ,(טַײקשִיּוינעװראּפ ןוא סע
 -ראפ א לסיּבא עּפָאריא ןופ ןעמוקעגנָא זיא יז) .הרָאי 19 ּבײהנָא 15 ףָאס טַײז רוטאר
 ףראד ,(גנולקיווטנא רעשימָאנַאקע-לאַיצָאס רעטקיטעּפשראפ רעד וצ םעקסעה ןיא עטקיטעּפש
 .רעצעזרעּביא ןא ןופ זירפאק-עדָאמ א ךרוד ןרעװ טרעלקרעד טינ עדאינָאזניּבָאר יד ךיוא
 ןופ לריוג רעכעלרעדנּוװ ןוא ןּבעל, :ךוּב ס'ָאפעד לעינאד ןענישרעד זיא 1719 רָאי םעניא
 ,טנַײה זיּב טלָאמעד טַײז ןוא ,ךָאנרעד טַײצ עצרוק א ןוא ,"קרַאי ןופ ָאזורק ןָאזניּבָאר
 עלא ןיא ןרָאװעג טכאמעגכַאנ ןוא טעּבראעגרעּביא ,טצעזעגרעּביא לָאמ ריש א ןָא סע זיא

 -פוא-שיטסילאנָאלצאר יד ןעוװעג ןענעז טעטיראילוּפַאּפ רעד ןופ סעּביס יד .ןכארּפש-רוטלוק

 ןיא רעשיפ ףעסָאי ךרוד ןרָאװעג טקוררעגרעּביא ךוּב ןקיזָארמעד ןופ ןליײט עדייּב ןענעז 1898 רָאי ןיא (1

 ו .(ענרָאט ןיא גנאפלעגָאפ ויעקנאי ןופ גאלראפ) ןלעמעג ענעּכעגעגוצ טימ עקָארק

 1824 עלסערּב ,ןְשִיערּבעה א ןוא ,1840 עשראוו ,ןָאזניּבָאר ןשירִיי א טרירטסיגער (םירפסה רצוא) ּבָאקאי-ןעּב (?

 (רפס תירק) ןילטייצ .וװ .(ד"פקת איולסערּב ,שטשומא/ רוד ר"ה י"ע תיובעל קתענ .ערעגנַיי רעד ןהָאזניּבָאר ,)

 .ךָאלּב .ל ןופ 1849 עשראוו ,עּבאגסיוא עשִיערּבעה א םעדצוכא טרירטסיגער



 151 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאילּביּב

 ןא ףא דיז ןומ סָאװ ,דיכָאי ןטלגָאװראפ םענופ עסַײמ רעד ןיא ןצנעדנעט עשירערעלק
 טַײהנגעלעג רעד אּב .ןפלעה ןיילא סעכיוק ענעגייא טימ ,רעטמאזנייראפ א ןצנאגניא ,לזדניא
 םוצ זיּב טַײהשטנעמ רעד ןופ גנולקיווטנא-רוטלוק יד ליּפשַײּב א ןיא ןרָאװעג ןזיוואּב זיא
 -לוק ןוא עכעלטפאשטריוו ןופ גנוכעלקריווראפ עשירָאטסיה יד ,םזינאגרָא ןכעלטפאשלעזעג
 -עג רעד ןיא דיכָאא ןכע לרעגריּב םענופ טַײטאּב ןוא טרעװ רעד .ה .ד ,ןליצ עלערוט
 ןקידנכאופוא םענופ סערעטניא רעד קורדסיוא םוצ טמוק ךוּב ןקיזָאדמעד ןיא .טפאשלעז
 ןוא טפאשלעזעג עכעלשטנעמ יד ןענאטשטנא זיא יוזא יװ : עגארפ רעד ראפ םוטרעגרִיּב
 -אֹּב סָאד זיא ייר רעטשרע ןיא .סָאװ ּבילוצ ןוא יז טפאש רעװ ,רוטלוק עלעירעטאמ ריא
 רעד .רעמ ךאסא ןעװעג סע זיא ךָאט ןיא שטָאכי ,םעלּבַארּפ-גנויצרעד א יװ ןרָאװעג ןעמונ
 ןקידנסקאוו ןַײז טימ רעגריּב רעד ךעלנייװעג זיא קרעװ עשירעלייצרעד סָאּפעד ןופ דלעה
 ןשיטסילאער ןכעלרעגריּב ןופ רעיײגרָאפ רעד ָאפעד זיא טסיזמוא טינ ,ןַײזטסּוװאּבטסּבלעז
 ןפאש ןַײז טָאה רוטארעטיל-ןאמָאר רעשטַײד רעד ףא ךיוא) דנאלגנע ןיא ןאמָאר-ןעילימאפ
 ןופ ץנעדנעט עשירערעלקפוא-ךעלרעגריּב יד .(גניטכיר רעד ןיא טקריװעג טַײצ לקיטש א
 -רעלקפוא רעד ןיא קיגָאגאדעּפ רעד ןופ ןקעװצ יד ראפ טכאמעג קיסאּפ סע טָאה ךוּב םעד
 ןופ טרעוו-סגנּויצרעד ןשיטקארּפ םעד ןכַארטשעגרעטנוא סרעדנוזאּב טָאה ַאסור ןיוש) טילצ
 -רעסומ-קידנרעלאּב א ףא טעּבראאּב ךוּב סָאד טָאה עּפמאק שטַײד רעד .,(ךוּב ןקיזָאדמעד
 סעּפמאק גנוטעּבראאּב רעשירערעלקפוא-ךעלמורפ רעקיזַאדרעד ךָאנ .(1179) רעגייטש ןקיד
 זיא (רוטארעטיל-טנגי רעשטַײד רעד ןיא עטסרעלוּפָאּפ יד טנַײה זיּב ןּבילּבעג זיא יז)

 ךיוא ,ךיז טכאד ןוא ,1820 ןופ עּבאגסיוא רענליװ עשידיי יד ןרָאװעג טצעזעגרעּביא
 .ןּבירשאּב ןּביױא ןּבָאה רימ עכלעוו ,עּבאגסיוא רעזדנוא

 םוצ גנוּבערטש עטמיטשאּב א ךיז טליפ "ןָאזניּבָאר, רעזדנוא ןופ ךארּפש רעד ןיא
 .יוּבצאז ןיא ַײס ןוא עיגָאלַאעזאדפ ןוא קיסקעל רעד ןיא ַײס ,ךעסונ-דער ןכעלמיטסקלָאפ
 .-עג טָאה רע .ןעגנאגעגנָא ליורג א ךיז זיא סע זא ...רע טָאה טגייוװעג , : ןליּפשַײּב עכעלטע
 -ראפ א יװ ןפָאלעגמורא זיא רע, ;49 .ז ,װ לייט ,"רָאי עגניי ענַײמ וצ ,רימ וצ ייװ : ןגירש
 ;10 ,ז ,װ לײט ,"ןעגנאגעגרעּביא לאג ענירג יד םיא זיא סע, ;32 .ז ,ו לייט ,'זיומ עטמאס
 יװ טגָאיעג ךיז טָאה רע ,טשינ וטספיול ,טשינ וטסָאה ,סעצײלּפ יד ףא סיפ יד רע טּפאכ,
 ףעקײט ייז ןגירק ,עטסדנימ סָאד סעּפע רָאנ טמוק סע זא; ;טרָאד ,"ןגיוּב ןופ לַײּפ רעד
 זיא למיה רעד ,ןגױא יד ראפ ןרָאװעג רעטצניפ םיא זיא.., ;9 .ז ,װ לייט ,"עּפכענ יד
 יװ טעװהעג טָאה סעג ;23 .ז ו לײט ,"רעּביצ טימ ןסָאגעג טָאה סע ,ןועוועג ץראווש

 -רעּביא ןגיוא יד ןּבעל-רעטלא ןענעז סע זא ,טנערּבעג קידנקאשט טָאה סע ,רעַײּפ שילעה א
 ןַײז ןיוש טמוק סע זא ,טניײמעג טָאה רע, ;22 .ז ,װ לייט ,"עכמיס סיוװג ראפ ןעגנאגעג
 יוא, :12 .ז ,װ לייט ,"..טשרע עז ךיא ,ןהעשעג רימ ייװ יױא, ;33 ,ז ,ו לַײט ,'ץעינָאק
 ,"...זיא סָאד טכערמוא אראפ סָאװ ,ןּבעל ןַײמ זיא רעטסניפ ןוא רעטיּב ,רָאי ענַײמ רימ ייוװ
 -עג לגָאנ א טשינ ןוא ןעמורק רַאה א ..ןּבעל-רעטלא זָאל טינ רע טעװ, ;49 ,ז ,װ לייט
 ,18 .ז ,וװ לייט ,"ןריווש

 ךאסא ןיא זיא ןָאזניּבָאר רעזדנוא ןופ ךעסונ-ךארּפש רעד ןוא רעטקאראכ-טקעלאיד רעד
 ןיא סרעדנוזאּב) ךארּפש סרעגניטע ןופ ךעסונ ןוא טקעלא;ד םוצ ךעלנע קראטש םיטָארּפ
 טפָא ןוא ךַײר ןענעז יוּבצאז ןופ ןעמרָאפ יד ןוא קיסקעל יד .("עלעקרעס, ןופ גאָאי רעד
 *דליװ, רעקינײװ ןוא "רענעטלאהעגנַײא , רעטיהעגּפָא ךאסא ןענעז יז .טנאסערעטניא רָאג
 -ָאר ןיא רימ ןעניפעג לשַאמעל יוזא) עוװ"עגא רעֶד ןופ ךארּפש רעװיטימירּפ רעד ןיא יו
 ,ךוּב םעד ןופ ךארּפש רעד ןיא רעּבָא ךיז טליפ סע .(ןעמזיוואלס רעקיניײװ ךאסא ןָאזניּב
 -עטיל-לענָאיצידארט םענופ ךיוה רעכעלטַײד א ,סיסקאטניס םעד ךעַײש סָאװ סרעדנוזאּב
 -גַײא קיטראנגיא ןא םָארטש-ךארּפש ןרעשירפ םעד טיג סָאװ ,שידיי ןרעטלע ןשיראר

 ערעדנא ףא רעדָא ,ןפוא םעד ףא רעדעפטנע,) .גנוּבראפאּב עלערוטלוק ןוא ענעטלאהעג

 םוצ לפיש סָאד ןגיוצעגוצ , ;19 .ז ,װ לייט ,"ןענהוטרעטנוא יד, ;18 .ז ,וװ לייט ,"םינאפיוא
 סָאד, ;טרָאד ,'טעּבראעג סייווש-טיונ ןרעטיּב םעד טימ ייז ןּבָאה , ;27 .ז ,! לייט ,"ןטרָאּב
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 ,וו לייט ,"גראוו"ןזַײא סעּפע ןעיוּב םוצ , ;17 .ז ,ו לייט ,"טכאמעג טצראהאּב יוזא םיא טָאה
 -ּפָא ןא ,סיסקאטניס םעד ןיא סרעדנוזאּב ,ךעלטַײד ךיז טרעה םעד ץוּכא (.װ .א .א 53 .ז
 טעשָאּפ סיסקאטניס רעד זדנוא טזַײװ טפָא רָאג .(שטַײד ןופ) ךארּפש-לאניגירָא רעד ןופ ךליה
 טיה רע שטָאכ ןוא ;ןפמעק וצ טאהעג טָאה רעצעזרעּביא רעד עכלעוו טימ ,ןטַײקירעװש יד
 -ניס םעד ןיא סרעדנוזאּב ,םיא ךיז טָאה ,ןעמזירעמשטַײד ראפ קיניזטסּוװאּב לאלק-ךערעד ךיז
 יז רע טָאה רעּבָא קיסקעל רעד ןיא .ןדַײמוצסיוא ןצנאגניא ייז ןּבעגעגנַײא טינ ,סיסקאט
 -עדא רעשידַיי א סיוא םיא טלעפ סע ּוװ ,ןלאפ ענעי ןיא .םומינימ א ףא טצענערגאּב
 .ןפיוא ןקידנּבַײרשאּב א ןיא שטַײט ןשידִיי םעד טרָא ןפא קידנעטש טאמיק רע טגנערּב ,טאווק

* 

 גנאלקּפָא ןא ךיז טרעה .,בעל-רעטלא ןוא עוו"עגא רעד ןיא ,רעכיּב עדייּב עקיזָאדיד ןיא
 -יריי רעד םורא ןרָאװעג טריפעג זיא סָאװ ,עיסוקסיד רעקיציה רעד ןופ גנוקריוו א ןוא
 רענעכָארטשעגרעטנוא ןּבירטרעּביא רעד ןיא .(1816) ןיפעל .מ ןופ גנוצעזרעּביא-ילשמ רעש

 סניפעל ןופ ןכירטש-רעטקאראכ רימ ןענעקרעד עוו"עגא רעד ןופ טַײקכעלמיטסקלָאפ-ךארּפש
 עשיטערָאעט יד רעּביא ךיז טרעזאכ ןָאזניבָאר םוצ עמָאדקאה רעד ןיא ; ךעסוניץעזרעּביא
 .רעגנעהנָא סניפעל אּב יז ןעניפעג רימ יװ ,ךארּפש רעשידִיי רעד ןּופ גנוקיטראפטכער
 -ראפ רעּבָא זיא סע .ןעועג טנאקאּב טוג עיסוקסיד עקיזָאדיד קעּפָאס-ילעּב זיא ןרעגניטע
 -טַײד םיא ףא טָאה עיסוקסיד רעקיזָאדרעד ןופ גלָאפרעד רעשיטקארּפ רעד זא ,ךןעלדנעטש
 .טלאהניא רעשיטערָאעט ריא רעדייא טקריװעג רעכעל

 -ערעטניא ייװצ תעקיזָאדיד ןיא קורדסיוא םוצ טמוק סָאװ ,גנוריטנעִירָא עלאָיצָאס יד
 ּבײהנָא עִיצילאג ןיא רוטארעטיל-עלָאקסַאה רעשידִיי רעד ןופ ןטנעמוקָאד-רוטארעטיל עטנאס
 עמ יװ ,טשינ ןוא ,רעכיוס ןכַײר ןשיּפָארטנאליפ ,ןטרעלקעגפוא ןפא ךיז טגעוואּב ,.הרָאי 9
 עקיזָאדיד ןופ רענעײל יד ןכלעװ וצ ,טכיש ןלאָיצָאס םענעי ףא ,ןעניימ טנָאקעג טלָאװ
 רעכַײר רעד רוגיפ-לאעדיא עקידנריפ יד זיא עוו'עגא ןיא .ןרעהעג טזומעג ןּבָאה רעכיּב
 -ניּבָאר יד טלייצרעד סָאװ ,רעכיוס רעכַײר רעד טרעװ "ּבעל-רעטלא, ןיא ךיוא ;(! רעכיוס
 ןיא טרָא ןא זיא שיטסירעטקאראכ .לאעדיא-סגנויצרעד א ראפ טלעטשעגקעװא עסַײמרןָאז
 ,ןדיי-עטוג יד ףא קיטירק רעטלעטשראפ א ןיא וועגא ,סיורא טגָאז סָאװ ,ךוּב ןקיזָאדמעד
 -ָאכ-דימלאט םעד עליפא טָאה טָאג, :רעצעזרעּביא-רעּבַײרש םענופ לאעדיא ןלא;צָאס םעד
 רָאנ רימ זיא ,ןכַאמ וצ עסָאנראּפ א ערױט רעד סיוא ךיז ןטָאּבראפ ןדמאל םעד ,םעכ
 טשינ ןעד זיא ?עסָאנראּפ א טַײקמורפ רעד סיוא רעמורפ רעד ךיז טכאמ סָאװראפ ,עשָאק
 סָאװ ,שטנעמ א ,ןַײז םורפ רָאג סָאד ןעד טסייה ןוא ,ןַײז וצ םורפ וועיוכעמ שטנעמ רעדעי
 ?ךיז טוט טלעװ רעד ףא סָאװ ,טשינ טעז ןוא טינ טרעה סָאװ ,ץיגרעניא טשינ טמוק
 ,(.וװ .מ-- ויסרוק ןַײמ) סענָאמענ טימ ןטאמעסאמ א ןעלדנאה רע זָאל
 ,ןוט סעוויוט רע זָאל ,ןפלעה יוזא רעדָא טנעצָארּפ ןָא ןעַײל ,ןעקנעש ןרעדנא םעד רע זָאל
 רעשלָאפ רעד סיוא ךיז טכאמ ןוא ,טינ סָאד ,ןיינ .טײטשנָא שטנעמ ןעמורפ ןייא יו
 םאט ןסיז םעד דניצא טשרע סיײװ רעּבָא ךלא .ןופרעד טּבעל ןוא עסָאנראּפ א טַײקמורפ
 .(13 .ז ,וװ לייט) "טעּברא-טנאה ןַײמ ןופ ךימ רענרעד ןוא טַײקמורפ-סעמע ןופ

 -כיּב ןוא (147 טַײז ,ןּבױא עז) עוו"עגא רעד ןיא יו יוזא טקנוּפ--זיא עכָאלעמ ףא קוק רעד
 יד ןשיװצ טריגאּפָארּפ טרעוו עכָאלעמ .רעשיּפָארטנאליפ א -- עלָאקסאה רערעטלע רעד ןיא לאל
 ךיז טיג ךָאד ןרעדעי טשינ םערָאװ ;טַײקמערָא רעד ןגעק לטימ-ףליה א יװ ,ןטכיש ערעמערָא
 !ןשינעטנעק ןּוא לאטיּפאק ןטרעכיזעג ןּבָאה ןעמ ףראד וצרעד ,רעכסימ רעכעלקילג א ןַײא
 -ָארטנאליפ ןוא רעטרעלקעגפוא רעכַײר רעד טרָאפ טּבַײלּב לאעדיא רעלאיצָאס רעד 'רעּבָא
 ָאד טמוק טארּפ ןקיזָאדמעד ךעַײש סָאװ :רעטרעװ ערעדנא טימ .רעכיוס רעשיּפ
 -ושזרוּב רעשידִיי רערעכַײר רעד ןופ טַײקטריסערעטניראפ יד קורדסיוא םוצ קרעװ יד ןיא

 .סעסעיּפ סדלעפנעסקא ןיא ךיוא וועגא ,(רעדמערפ רעד) "עלעקרעס, סרעגניטע ןיא יווװ טקניּפ ()
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 ךיז לָאז "טפאשמערָא/ עשירעלקעמ-רעטכאּפ עשירעמערקניילק ,עויטקודָארּפמוא יד זא ,עִיזא
 -יד ןופ יא טמאטשענּפָא טָאה טַײקטריסערעטניראפ יד .טנעה-טעּברא ןיא ןעלדנאווראפ
 עכעלטפאשלעזעג עטריצילּפמָאק ןוא עטקערידמוא ןופ רעמ ךאסא ךָאנ רעּבָא ,סעּביס עטקער

 -יטנעדיא טשינ סערעטניא ןקיזָאדמעד ןופ ןװיט ָאמ יד ןענָאק רעּבָא סלאפנדעי ; ןרָאטקאפ
 .ןַײז טשינ ןלָאז יז ךעלנע יו ,עפוג ןטכיש ערעמערָא יד ןופ ןסערעטניא יד טימ ןרעװ טריציפ
 ןוא טּפאכעגפוא ןרעו ןסאמ עקיזָאדיד ןופ ןטַײקידנעװטיונ עקיניוטסּוװאּבמוא יד
 רעכַײר רעד .ןקעװצ ענעגייא ענַײז ּבילוצ טכיש ןרעכעה ןופ טקוּפדנאטש םענופ טרילומרָאּפ
 ןטכיש ערעקירעדינ יד ראפ רעּבָא ,לאעדיא רעלאיצַאס רעד זיא רעכיוס רעטרעלקעגפוא

 ןּבָאה יז רעמ סָאװ, :עכָאלעמ ןוא טעּברא ןופ טרעװ רעד טּבױלעג ןוא טקידײרּפעג טרעװ
 טָאה ןעמָאנ רעּביל ןַײז זא ,זַײװאּב א זיא סָאד .ןרָאװעג טנוזעג יז ןענעז רעמ ...טעּבראעג
 טוט ןוא ךיז טריר שטנעמ רעד סָאװ ,ןעעז רימ לַײװ ,ןטעּברא םוצ ןפאשאּב רָאנ זדנוא
 ןצנאג ןיא רעכעלקילג ןוא עמָאשענ ןוא ףוג ןיא טנוזעג רע טרעװ רעמ ,קאמשעג סעּפע
 ןופ רעדניק ערעַײא טנרעל :סעכיוק עלא טימ ַײרש ךיא..., :רעדָא .(53 .ז ,װ לייט) *ןּבעל
 ,סעדימ עטוג ןָא זַײװגנִיי ןופ רעדניק ערעַײא טנייװעג ,סעמכָאכ ןוא סעכָאלעמ ףיוא זַײװגנָיי
 סָאװ ,ןסיו טשינ ןעק ןעמ ,עיאר יד רימ ןופ ךַײא טמענ !ןגירשעג טלאוועג .ּסעלַײמ ענייש
 -מירָא עסיורג סָאד זא ,ךַײא סע גָאז ןוא ךיא ייטשראפ דניצא טשרע .ןעמוק ןעק ײז ףא
 ןענעז רימ לַײװ ,רָאנ זיא עמוא רעזדנוא ןשיװצ טניפעג ןעמ סָאװ ,טַײקדנלע ןוא טַײק
 -אנא םעד ךַײ?גראפ .41 .ז ,ו לייט) "עכָאלעמ רעדָא עמכָאכ א זיא סָאװ ,גנידלא עזאוועמ
 ןוא ,ןטכיש ערעמירָא יד ןופ רעדניק יד ראפ--עכָאלעמ .(147 .ז ,ןּביױא ,עוו"עגא ןיא טרָא ןגָאל
 יִד טלייצרעד סָאװ ,רעכיוס ןכַײר ןטלא םעד ןגעװ .רעדניק עכַײר יד ראפ--גנודליּב ,עמּכָאּכ
 ,רוגיפ-לאעדיא ןא יװ טלָאמעגסױא עמָאדקאה רעד ןיא טרעװ סָאװ ןוא עסַײמךןָאזניּבַאר
 ןייק .ה .ד) ןַײרא טָאטשטּפוה רעד ןיא טקישעג רעדניק ענַײז טָאה רע זא ,טלייצרעד טרעװ
 ןַײז ןיא רעדעי ...ןרידוטש ןלוש עשינייטאל עשטַײד יד ןיא טרָאד ןלָאז ייז, (גרעּבמעל
 םירייװאכ ערעייז ןוא ןרָאסעּפָארּפ ןרעה יד ,ןסקאוועג עסינטנעק יד ןיא ןענעז רעגייטש
 טצעשעג טַײקמורּפ ןוא טוג ראפ יז ןּבָאה טלעװ עצנאג יד ןוא טאהעג ּביל רעייז יז ןּבָאה
 : ,(6 .ז ,וו לייט) "טכאעג ןוא

 הי
 ןראפ ןענעז ןלעלאראּפ ןוא ןעגנוַײלטנא עשיטסיליטס רעדָא עש;װיטָאמ ,עשיטעשזויס

 םעד ןָא זיולּב ןקרעמ יז .ןטנעמָאמ עקידנדיישטנא ןייק סינ רעלטסניק ןפַײר א ןופ ןפאש
 -ַײרש םעד ךיז ןעיוּב סע רעכלעוו ןופ ,ע;צידארט רעשירארעטיל רעד ןיא טקנופ-גנאגסיוא
 רעשירעלטסניק ןוא רעלאיצָאס רעד ןגעװ .ןעלטימ עשירארעטיל ענַײז ןוא קינכעט סרעּב
 -ייוונסיוא ענַײז ןופ טַײקירעהעגוצ יד זדנוא טוט טרעװ ןַײז ןגעוו ,קרעװ א ןופ "ץנאטסּבּוס,
 קינײװ רָאג עיצידארט רעשירארעטיל רעטמיטשאּב א וצ ןטיזיוקער ןוא סעמרָאפ עקינ
 זדנוא ןּביג ןלעלאראּפ ןוא ןעגנּוַײלטנא ,סעָאּפשאה עשירארעטיל עטלעטשעגטסעפ .ןסיװ וצ
 -אּב-שירָאטסיה רעד ףא --שינערעהוצנָא ראּבטכורפ א לָאמא ןוא --שינערעהוצנָא ןא זיולּב
 ךיוא רעּבָא ,זַײרק-רוטלוק ןטמיטשאּב א וצ רעּבַײרש א ןופ טַײקירעהעגוצ רעטעדנירג
 -עג יד ךרוד טלאטשעג ןֹוא גנומערופסיוא ריא ףָאסלָאקּפָאס טמוקאּב טַײקירעהעגוצ יד ָא-טָא
 ןןדנאטשמוא עשיטילָאּפ ןוא עלאיצָאס ,עשימָאנָאקע ענעּבעג

 ןעגנוצעזרעּביא סרעגניטע ןופ סרעדנוזאּב ןוא סעָאּפשאה עשירארעטיל ןופ דָאסעי ןפא
 (רעטַײװ ןוא 287 .ז ,"עטכישעג-רוטארעטיל .דִיי רעד ןופ רעדליּב, ןיא) ךַײרנַײװ טרַיּפיצנָאק
 ןעק סכעלנע ."עּפָאריײא ןייק רעטצנעפ, ןימ א יװ ןפאש סרעגניטע ןגעװ גנולעטשרָאפ יד
 עִיצּפעצנָאק עקיזָאדיד ּביױא .רעּבַײרש-עלָאקסאה עלא ןופ ןגָאז רעקיניײװ רעדָא רעמ ןעמ
 סרעגניטע טַײקשיעּפָארײא יד ףראד -- ןיז ןכעלטַײד א סעּפע ןעמוקאּב לאפ םעד ןיא לָאז
 -טרש-עלָאקסאה ערעדנא ןופ טַײקשייעּפָארײא רעד ןגעקטנא ןרעװ טצענערגעגּפָא ףראש
 ,רעשִיעּפָאריײא-װערַײמ רעד וצ סרעגניטע ץנעדנעט רעכעלסילשסיוא רעד טימ ,לשָאמעל .רעּב

 וי -
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 ןוא טַײטאּב ןשירָאטסיה ןראפ ךיוא טלָאװ סָאד .עיצידארט-רוטלוק רעשטַײד -- רעקיטכיר
 . -רעד ןטמיטשאּב א טאהעג ןפאש סרעגניטע ןופ טלאהניא ןכעלטפאשלעזעג ןשיגָאלָאעדיא
 . -עגסױא טינ סעָאּפשאה ןופ טארפ ןיא עיגָאלָאדָאטעמ סכַײרנַײװ רעּבָא זיִא .טרעוװ-רעלק
 -ייא , םעניא (טכער טימ) ןַײרא ןרעגניטע טלעטש ךַײרנַײװ בוא .טנעװקעסנָאק טינ ,ןטלאה
 עזעטָאּפיה א קעווא רע טלעטש יוזא יװ ןוא סָאװ וצ -- זיײרק-רוטלוק (ןשטַײד .ה .ד) "ןשִיעּפָאר
 ,8סהסץקססהמ" עידעמָאק סניזיוונָאפ וצ ןעגנּויצאּב עשירארעטיל עטקעריד ןגעװ (טרָאד עקאט)

 סעַיצידארט-רוטלוק ןופ טארּפ םעניא ?עַיצּפעצנַאק ענעגייא ןַײז םורא יוזא טרעטשעצ ןוא
 םענעי וצ ךָאנ רעהעג רע זא ,ןרעגניטע ראפ שיטסירעטקאראכ סָאד דָארג ךָאד זיא
 ןּביױהעגנָא טשינ ךָאנ סעּביס עשימָאנַאקע-שירָאטסיה ּבילוצ ךיז טָאה סָאװ ,רעּבַײרש רָאד
 ףא ןצנאגניא ךָאנ ךיז טריזאּב סָאװ ןוא עיצידארט-רוטלוק רעשיסור רעד וצ ןטפעהאּב וצ
 רעשיִדְיי רעד ןיא ץוַײװאּב וצ ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה סע ןעוו .רוטלוק רעשטַײד רעד
 רעשידִי רעד ןיא .ןיוש ןענעו רוטארעטיל רעשיסור רעד ןופ סעָאּפשאה יד רוטארעטיל
 ךַײלגוצ ,ןרָאװעג ןּבירשעג זיא רוטארעטיל עקיזָאדיד רעכלעוו ראפ ןוא ןופ ,טפאשלעזעג
 -טפאשלעזעג ןוא עשיטילָאּפ ,עשימָאנַאקע עטריצנערעפיד שרעדנא רָאג ןסקאוועגסיוא
 רוטארעטיל א סָאװ ,סעָאּפשאה-רוטלוק יד ןשיװצ גנאהנעמאזוצ רעד .סעמעלּבָארּפ עכעל
 טינ לָאמנייק זיא סעמעלּבָארּפ עשימָאנָאקע-שיטילָאּפ ,עכעלטפאשלעזעג עריא ןוא ףוא טמענ
 ,ה"י 19 טפלעה רעטשרע ןופ רעּבַײרש עשידִיי ענעי וצ רעהעג רעגניטע .רעקילעפוצ ןייק

 -װערַײמ יד טַימ ןדנוּבראפ ךעלסילשסיוא ןוא ןצנאגניא ךָאנ סעּביס עסיוועג ּבילוצ ןענעז סָאװ
 ןצנאג א ראפ רָאנ ,"רעטשרע, ןא טשינ רע זיא טארּפ םעד ןיא .סעיצידארט-רוטלוק עשִיעּפָארײא
 ךיוא ,ץערעּפ טשרע זא ,ןגָאז ןעמ ןעק סָאמ רעסיוועג א ןיא .עטצעל יד ןופ רענייא דָאירעּפ
 -טַײד) עשִיעּפָארײא סָאמ רעטיירּב א ןיא ףוא רעדיוו טמענ ,שטשָאמאז ןופ ןוא רעשיליוּפ א
 ןּבילּבעג ןייטש זיא רעגניטע ּוװ ,טקנוּפ םעד ןופ דָארג ןוא ,סעָאּפשאה-רוטארעטיל (עש
 -ארעטיל ןופ עגארפ רעד ראפ קידנדישטנא רעקינייװ טינ .(!רעטַײװ ןוא ןָא ןענייה ןופ
 ץנעדנעט ןוא קיטאמעלּבָארּפ עלאָיצָאס יד זא ,טקאפ רעד ךיוא זיא טַײקיגנעהּפָא רעשיר
 -מעלּבָארּפ יד .ןעניזיװנָאפ אּב יװ ערעדנא ןטולכאל ןוא רָאג זיּב ןענעז ןפאש סרעגניטע ןופ
 ,םוטנגייּבַײל -- םיצירּפ -- עכולעמ :ןופ זַײרק םעניא רעקירעד ךיז טגעוואּב סניזיוונָאפ קיטא
 עקידערָאשּפ וצ טמוק ןוא טקנופדנַאטש ןכעלרעגריּב ןוא ןשיצירּפ ןשיװצ ךיז טלקאוו רע
 ןצנעדנעט ענַײז .דמערפ-דליו ןַײרק-סעמעלּבָארּפ רעקיזָאדרעד זיא ןרעגניטע .ןריפסיוא
 וצ ןסיוא רע ןזיא ןפאש ןשירעלטסניק ןַײז טימ .ןָאפױסאלק ןרעדנא ןא רָאג ןופ ןעמאטש
 -לעזעג עלעּוטקא-ףראש ןייק .רעגייטש ןכעלרעגריּב םעד ןריזינאגרָא וצ ןוא ןקיטסעפראפ
 -יֿפעג טינ "עלעקרעס, ןַײז ןיא רימ ןלעװ ,ןעניזיוונָאפ אּב יװ ,קיטאמעלּבָארּפ עכעלטפאש
 ריא ,עלעקרעס) (?וינעוװראּפ םעד ,אּושזרוּב-ָאדוװעסּפ םעד ןגעק סיורא זיולּב טערט רע .ןענ

 עקאט זיא ,סגניסעל טימ יו רעקיניוו טיג סיוועג ,קרעװ סעניה טיִמ ןעוועג טנאקאּב זיא רעגניטע (1

 ןעמענועּביא טנ ָאק ע ג רעגניטע טָאה ןרעליש ןוא ןטרעלעג ,ןגניסעל ןופ זא ,ןלעטשוצטסעפ טנאסערעטניא

 -עג ספעָאּפשאה עשענייה ןופ רעּבָא ,רָאד ןקירעִַירּפ א ךאסא וצ טרעהעג טָאה ןפאש רעײז שטָאכ ,ןעגנּויללטנא

 ןכלעוו ,רָאטװא ןא ןוא רעװאכ-טַײצ ןַײז ןעוועג זיא רע שטָאכ ,קרעװ סרעגניטע ןיא רוּפש ןייק טשינ וימ ןעגיפ
 ןליטש ןטשרע ןופ ךליהּפָא ןא טרעהעג ךיז טָאה ןעמארג עקידלושמוא , סטרעלעג ןיא .טאהעג ּביל רעײז טָאה רע
 רעד ןעװעג זיא רע .(עדנעגעל-גניסעל יד .גנירעמ .רפ) "ןַײזטסּוװאּבטסּבלעז ןכעלרעגריּב ןופ ,רעטיוװעג ןלאָיצָאס

 םוצ טָאה ךוּב-םילָאשעמ ןַײז , ; רעגײטש ןכעלרעגריּב םעד רעטאעט ןשטַײד ןיא טריפעגנַײרא טָאה סָאװ ,רעטשרע

 רעשיסאלק רעד זיא רעדיו גניסעל ."ןָאפ רעשירארעטיל א םורא ןסאלק עכעלרעגריּב יד טלמאזעג לָאמ ןטשרע

 ספָאּפשאה ןעמענ טנָאקעג רעגניטע טָאה סעּביס ענעגײא יד ּבילוצ .םוטועגריּב ןופ רעפמעקרָאפ רעלופטפארק ןוא
 ,םוטרעגריּב ןוּכ ןשינעלקאוו יד ןוא סעריטס יד ךעלטַײד ןיוש ךיז ץזַײװ רעּבָא קרעװ סענײה ןיא .ןרעליש ןופ
 טנָאקעג ךיז טָאה רעגניטע .טאיוַאטעלָארּפ ןופ -- סאלק םעַײנ א ןופ ןפמאק עַײנ ןופ גָאזנָא ןא ךרוד ןיוש טצילּב

 רעײטשרָאפ םעד ,םיא טָאה עינָאריא טענה ןוכ סוהעמ רעכסקינײוװעניא רעד ,"ךעלטרעווע סענייה טימ ןקיווק

 .רמערפ ןּבַײלּב טזומעג ,גנוגעװאּב רעכעלרעגריּב רעקידנּביוהנָא ןא ןופ

 טגָאקעג טלָאװ סָאװ ,"רעגילדא סלא רעגריּב , סרעילָאמ ןופ עיצאיראװ ןוא גנאלקּפָא רעשיוויטָאמ א (?

 ."רעגריּבסיורג סלא ןצּפאק רעשירעלדניוש רעד, :ןועװ
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 ףא ךיז ןריזאּב סָאװ ,סעִיזנעטערּפ עטכערעגמוא לאיצָאס ןגעק ,(רעלדנעה לע;רוואג ,רעטכָאט

 -אּב א ןגעק ןוא (!ויטָאמ-ףיטראט -- טַײקשיקאּוװצ ןגעק) טַײקמורפ רעקיטליג-טינ לאָיצָאס א

 טריזילאעדיא רע .(.וװ .זא .א ןכדאש ןענעכיוי ,קינױרט עקלעמש) רעגריּבניילק ּפיט ןטמיטש

 -עטניא םעד ,"ףליהעג , ןקיטפנוקוצ ןַײז ןוא רעכיוס ןשיּפָארטנאליפ ןטרעלקעגּפּוא ןּכַײר םעד

 רעד ןיא ןטקנוּפ-ריראּב עטנעָאנ ןייק ןאראפ טינ זיא ,ןעעז רימ יװ .טנעדוטס םעד ,טנעגיל

 .רעּבַײרש עדייּב יד ןופ ץנעדנעט רעלאָ;צָאס

 ךָאנ זיא ,11620קססגע" ןַײז ,לוש רעשירעילָאמ רעד וצ ךָאנ ןיזיװנָאפ רעהעג םעד ץוּכא

 -אפ, א יו יז טריזירעטקאראכ רע) "עלעקרעט, סרעגניטע ;"עידעמָאק עכעלרעגריּב , ןייק טינ

 .רנאשז םעד ןופ םינָאמיס עכעלטַײד רַאג רעּבָא טזַײװ ("עדלעמעג-ןעילימ

. 

 -רָאפ ןוא ןטנעמָאמ עשיטעשזויס ךאסא ןאראפ עקאט ןענעז עידעמָאק סניזיוונַאפ ןיא
 עפוג ךַײרנַײװ עליפא רעּבָא ."עלעקרעס, ןיא ךיוא ןעניפעג רימ עכלעוו ,ןכירטש ענעדייש
 ןעמונעג ןּבָאה טַײצ רענעי ןופ םיליקטאמ יד .עזעטַאּפיה ןַײז וצ קיטכיזרָאפ רעייז ךיז טיצאּב
 ןופ ;רוטארעטיל רעשיליּפ עליפא ןוא רעשיזיוצנארפ ,רעשטַײד רעד ןופ סעָאּפשאה
 רעײז רעדָא טשינ לאלכיב רעדָא סיוא טעז סע יװ טָאה רעגניטע .טשינ רעשיסור רעד
 ןיא סניזיװנָאפ עסעיּפ יד ןעעז טנעקעג טַאה רע ,סעמע .ךארּפש עשיסור יד טנַאקעג ּפאגק
 טלָאמעד ,גרעּבמעל ןיא קידנּבעל זא ,ןּבױלגוצ רעווש זיא סע רעּבָא ,רעטאעט רעסעדָא ןא
 ךיז טָאה ,ךארּפש רעשיליוּפ ןוא רעשטַײד ןיא רּוטלוק-רעטאעט רעשפיה א טימ טָאטש א
 טָאה רע .ןּבַײרש ןַײז טקריוװאּב טָאה יז עקפאד ןוא עסעיּפ סניזיוונָאפ טקנעדעגראפ עקפאד םִיא
 ראפ ןלאווק-רוטארעטיל (עשטַײד) ערעכעלטירטוצ ןוא ערעמעװקאּב ךאסא טאהעג ךָאד
 -עג וצ יידעק ,ןעניזיוװנַאפ וצ זיּב ןייג טינרַאג ןזומ רימ ."עלעקרעס, ןופ טעשזויס ןוא עמעט
 ןענעז סָאװ ,ןלאווק עשירארעטיל ענעי .עסעיּפ סרעגניטע ראפ ןּפיטָאטַארּפ עשירארעטיל ןעניפ
 ,ןיזיװנָאפ .ךעלטירטוצ ןעוועג ןרעגניטע ראפ ךיוא ןעגעז ,ןעניזיוװנָאפ ראפ שיּפיטַאטָארּפ ןעוועג
 עליפא ךָאד זיא רע) רוטארעטיל עשטַײד ןוא עשיזיוצנארפ יד טנעקעג טוג טָאה רעכלעוװו
 ,יװ עמעכס רעשיטאמעט רעכעלנע ןא טול קרעװ ןַײז טיוּבעג טָאה ,(דנאלשטַײד ןיא ןעוועג
 עמעכס רעּבלעזרעד טױל .(06: 860860) "רעציוא רעד, עידעמָאק ןַײז גניסעל ,לשַאמעל
 -רעס, סרעגניטע רעכלעװ וצ ,(! עסעיפ א ןּבירשעג וּבעצָאק רעטעּפש ךאסא טָאה
 סוּבעצַאק ןיא .ע;דעמָאק סניזיװנָאפ וצ רעדײא ךעלנע רעקינײװ טינ זיא "עלעק
 ָאי "עלעקרעס, ןיא ןעניפעג רימ עכלעוו ,ןטנעמָאמ עכלעזא ןאראפ עליפא ןענעז עידעמָאק
 ןיא עינאסכא-לאּב ןופ לָאר ןוא רוגיפ יד ,לשָאמעל .טשינ ןטולכאל ,םסהסץססהפ" ןיא ןוא

 לָאר ןוא רוגיפ יד לשָאמעל ,"עלעקרעס, ןופ ןטנעמָאמ ערעדנא .(קינױרט עקלעמש--"עלעקרעס,
 "ןיזטכַײל, ןיא ךיוא) עידעמָאק סגניסעל ןיא ןאראפ ןענעז סערָאשעמ ןופ ןוא ןכדאש ןופ
 רעד ןופ , רוגיפ עקידנזייל יד זיא ,וז6גסץססהע" ןיא .ןעניזיוװנַאפ אב ןלעפ ןוא (עוו"עגא ןוא
 ,עסעיּפ רעד ןופ ּבײהנַא ןכָאנ ץרוק ענעצס רעד ףא ןאראפ ןיוש ,םודָאראטס ,"דמערפ
 גנאל ךָאנ טּבַײלּב יז שטָאכ ,טלָאמעד ןיוש ריא ןופ טסיײוװ רעקוקוצ רעדָא רענעייל רעד
 טמוק עסעיּפ סוּבעצָאק ןיא .עידעמָאק רעד ןיא ןרוגיפ עקירעּביא יד ראפ ןגרָאּבראפ
 ,עגירטניא יד ףוא טלָאמעד טשרע טדניּב ןוא ףָאס םוצ טשרע רוגיפ עקידנזײל יד
 ."עלעקרעס ,, ןיא יו טקנוּפ

 -עטיל עטסכעלטַײד יד ןעלקאכאסראפ וצ ןוא ןריציקס וצ ץרוק ןווּורּפ ָאד ןלעװ רימ
 ,עלעקרעס סרעגניטע ןיא ןענעקרעד ךיז ןזָאל סָאװ ,ןעגנוַיײלטנא עשיראר

 -עצָאק עסעיּפ רעקיזָאדרעד ןופ גנוצעזרעּביא עשיסור א זיולּב טנאה רעד רעטנוא ךיא ּבָאה ןרעיודאּב םוצ (1
 סָאװ ,עסעיּפ יד זיא סָאד זא ,ןכער ךיא .1803 עװקסָאמ ,,1687/ .ג. ןסמ 160466- ןיא ,?סהסצמסאאנזעו" : סוּב
 .1793 ןּבירשעג ,,.גזזמט6 טמס 24618/ממ. לאניגירָא םעניא טסײה
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 דנוא ןיזטכַײל, סנָאזֿפלָאװ ןופ גנוקריװ יד טכא ןיא ןעמענ ןעמ ףראד לָאקמעדיוק
 רעּכלעװ ןיא ,עוו"עגא רעד ןופ גנוקריוו עראּבלטימוא יד זיא ךָאנ רעקיטכיוו .(: "איילעממערפ
 ענַײּפ יד) רוגיפ-"עלעקרעס , ןַײז ראפ ּפיטָאטָארּפ ןשירארעטיל םעד ןענופעג טָאה רעגניטע
 -עגסיוא םעדצוכא טָאה רעגניטע זא ,רימ ןסייוו ןגָאזסעדייא סעצערעֿפ טול .(עטעירעּב
  "עמומ עטלאק, יד) ןּבעל ןופ םענעמונעג א ּפיטָאטָארּפ א רוניפ רעקיזָאדרעד ראפ טְצונ
 יד .ןעלדנעטשראפטסּבלעז סָאד ויא גנאר סרעגניטע ןופ רעלטסניק א ראפ .(סעצערעּפ

 ןוא ןּבעל טימ טליפעגנָא רעגניטע טָאה סעסעיּפ עשידִיי עקירעַירפ יד ןופ סעמעכס עסאלּב

 .טסנוק טימ
 ,ןענעכער סנטשרע ןעמ ףראד ןרוטארעטיל עקיכארּפשדמערפ ןופ ןעגנויײלטנא ךעַײש סָאװ

 רעשטַײד א ןיא ןַײז לָאז) עִידעמָאק-ףיטראט סרעילָאמ טימ טנאקאּב ןעוועג זיא רעגניטע זא
 -רעס רוגיפ יד .ןזַילרק-רעלקפוא יד ןיא רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ ,(גנוצעזרעּביא

 ,"לענרעּפ םאדאמ, רעטלא רעד :ןופ זעטניס רעטריניּבמָאק א סָאמ רעסיוועג א ןיא זיא עלעק

 רענַײּפ, רעד-- ,(ףיטרַאט סרעילָאמ ןיא ,יורפ ןַײז ןוא רעטומ סנָאגרָא) "ארימלע םאדאמ,
 ןּבעל ןּכעלקריװ ןופ ןרָאװעג ןעמונעג זיא סָאװ ,ּפיטָאטָארּפ םעד ןוא עװ"עגא ןופ "עטעירעּב
 .("עמומ עטלאק יד)

 ןוא רעטעפ א אּב טּבעל סָאװ ,עמיוסעי רעטשרעמיולק רעד ןגעוו עמעט ערעלוּפָאּפ יד
 ןוא ,ןטפעשעג ענַײז ּבילוצ רעדנעל עטַײװ ןיא קעווא זיא סָאװ ,רעטָאפ םעד ןגעוו ןוא ,עמומ
 ןיא רָאפ ןיוש טמוק ,סעגירטניא עקלמאזעגנָא ןוא ןעגנולקיווראפ עלא רע טזייל ,קידנעמוקירוצ
 טל אהניא רעד זיא ןצרוק ןיא .,טשז 861812* (1150) עידעמָאק רעד ןיא ,קרעוו-טנגוי א טגניסעל
 ,רעדנעל עטַײװ ןיא ןרָאי ךאסא ףא קעווא ךיז טזָאל רעטָאפ א :(: אזא עסעיּפ רעקיזָאדרעד ןופ
 -רעד טלאה טָאטש עצנאג יד ןכלעו ןופ ,טנַײרפ ןַײז ןגעמראפ ןוא רעטכָאט ,ןוז טיורטראפ
 א ןיא ןוז רעד .ןגעמראפ רעייז ןעמונעגוצ םימיוסעי יד ,רעדניק יד אּב טָאה רע זא ,ךָאנ
 .עמערָא ןא ראפ טָאטש עצנאג יד טלאה ,עמיוסעי יד ,רעטכָאט יד ,עקאילוה רענעטָארעג טינ
 עגירטניא רעד ןופ טנעמָאמ ןטסקיטכיוו ןיא .עטכישעג-סעּביל ריא ךיז טריצילּפמָאק םעד ּבילוצ
 טימ טייהרעטנעקרעדמוא ךיז טדערעצ ,םייהא רעטָאפ רעד ,רָאי ןַײנ ךָאנ ,םיצולּפ טמוק
 -ראפ עטלמאזעגנָא יד ףָאסעל טדניּבעצ ןוא טנַײרפ ןַײז ןּוא רעדניק ענַײז ןגעוו ןדמערפ א
 ,ןטוג םוצ ךיז טקידנע סעלא ,ךַײר ןענעז רעדניק יד זא ,סיורא ךיז טזַײװ סע .ןעגנולקיוו
 -עג טכעלש ןּבָאה סָאװ יד ןוא ,ּביל ןּבָאה יז סָאװ יד טימ ענעסאכ ןּבָאה םימיוסעי יד
 ןעניפעג עסעיּפ רעקיזָאדרעד ןיא --.דניז ערעײז לכיומ ןעמ זיא רעדניק יד ןגעקא טלדנאה
 ןופ ןרוגיפ ייר א ךיוא ןוא טעשזויס-יעלעקרעס, םענופ ןכירטש עטסקיטכיװ ייר א ןיוש רימ
 רעּביא ךיוא ךיז טרעזאכ ןדמערפ ןטלעטשראפ םענופ ןויטָאמ רעד) .עסעיּפ-"עלעקרעס, רעד
 טָאה ,םיליקסאמ עלא יװ ,רעגניטע .("עקירעמא ןופ רעטעפ רעד, טנעמגארפ סרעגניטע ןיא

 -רעּביא ךיוא ךָאד טָאה רע ,'םעכָאכ רעד ןסָאנ, ןופ רעּבאכעמ םעד ןופ ןטלאהעג קראטש

 -על-װערָאק ןוא ךעלגעמ רעייז זיא סע .סעמארגיפע ןוא םילָאשעמ ענַײז עכעלטע טצעזעג
 סגניסעל ןופ סעסעיּפ עכאווש עשיטסיציסאלק יד טימ טנאקאּב ןעועג זיא רעגניטע זא ,סעמע
 םסז+ עעטושס180 1016 ע/ט0סת, תםסזע גוו8סשצמ, :ןרעהעג סע עכלעוו וצ ,דָאירעּפ ןרעגנִיי

 ןכירטש ןאראפ ,06: 860812 : ןדער רימ רעכלעוו ןגעוו עסעיּפ יד ךיוא ןוא 1061 ./טמ60 6

 .סגניסעל סעסעיּפ ענעי ןופ ןעגנוקריוו ףא שינערעהוצנַא ןא ןַײז ןענעק סָאװ ,"עלעקרעס, ןיא
 ןענעז (לימכארעי ,םִיאכ ,עואכ) םיסרָאשעמ יד ןופ רעטקאראכ רעד ןוא לָאר יד ,לשָאמעל
 םיטאּבעלאּב יד ןֹופ רעטקאראכ םעד טול טריצנערעפיד ןגניסעל אּב יו "עלעקרעס, ןיא
 ןגניסעל אּב ןעמענ סעגירטניא-טּפיוה יד ןיא .ןטלאה ייז עכלעוו טימ ,ןעניושראּפ יד ןופ ןוא

 -ריִּב רעשירִיי רעד ןיא ןכירטש-וינעווראּפ יד ןופ טקעזױכעגּפָא עסעיּפ סנָאזפלָאװ ןיא ןיוש טרעװ וועגא (}

 .ןװיטָאמ-טּפיױה יד ןופ רעניא עליפא טרָאד זיא סָאד .עוויווס רעכעלרעג

 ןעיניא םוצ סערעטניא ןא ןּבָאה סאו ,ןכירטש עשיטאמעט ענעי רעּביא זױלּב ךיא ּביג טלאהניא םענופ (2

 ,עגארפ רעזדנוא וצ סעכַײש ןיק טינ ןּבָאה סָאװ ,ןטנעמָאמ ערעדנא עלא ךרוד זָאל ןוא ,ןדײר רימ ןכלעוו ןגעיו

 .עסעיּפ סוּבעצָאק ןלייצרעדרעביא םאּב ענעגייא סָאד

= 
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 -קיוטנא-טעשזויס רעד ןיא ע;ניל-טּפיוה רעד ץוכא ןוא לײטנָא ןקיטכיוװ א םיסרָאשעמ יד
 ןשיװצ עגירטניא ןוא עינילנּבענ א ךעלנייװעג ךיוא ךיז טריפ ןרוגיפ-טּפיוה יד ןשיװצ גנול
 יד .ענעסאכ א טימ ךיֹוא ךיז טקידנע ןוא ןטוג םוצ טזײלעג טרעוװ סָאװ ,םיסרָאשעמ יד
 ןגניסעל אֹּב ךיז ןריצנערעפיד עשראמָאּב ןֹוא רעילָאמ ןופ םיסרָאשעמ עשירעפיטש-טסיירד
 רעייז רעװ ,ךיז טדנעװ סע .ןעניושראּפ ענטעמאה-ערטיכ ןיא ןוא עלאטנעמיטנעס-לדייא : ןיא
 ןעניפעג טנעקעג ךיז טָאה עוואכ רעלאטנעמיטנעס-לדײא רעגולק רעד ראפ .ןיא סָאּבעלאּב
 עכעלטע ןיא רַאפ טמוק סָאװ ,טעזיל לדימטסניד םעד ןיא ּפיטָאטַארּפ רעשירארעטיל א
 טדער סָאװ ,,גוזפטשצװ" סגניסעל ןיא טסיּבלָאס | כ דא ש ןוא ראטָאנ רעד .סגניסעל סעידעמָאק
 ןופ טָאה ,טדער רע ןעמעו טימ ,םעד וצ וצ קידנעטש ךיז טסאּפ ןוא שיראנ-קיטראנגייא יוזא
 .(ג ןכדאש-ןענעכיוי א ןיא ןרעוװו טלדנאווראפ טנעקעג ןרעגניטע

 טמיראּב ,וינעווראּפ רעד ,יז סָאװ ,זיא ןעלעקרעס ןופ ךירטש רעשיטסירעשקאראכ אי
 ןופ ןעמאטשּפָא ךעלגנירּפשרוא ןעק ךירטש רעקיזָאדרעד .סעכִיי ןשלאפ ריא טימ טּפָא ךיז
 -ָאמ רעד זיא סרעכאמכָאנ-רעילָאמ עשיזיוצנארפ יד ןופ) "רעגילדא סלא רעגריּב , סרעילָאמ
 .(ןרוגיפנעיורפ ראַפ ןרָאװעג טצונעגסיוא גנאל ןיש ,טסטז96018-(16011|מסזמומס" ןופ ויש

 רעד ןופ רעדָא "ןיטכַײל, ןופ ןעמענ טנעקעג ךירטש ןקיזָאדמעד רעּבָא טָאה רעגניטע
 רעטעדליּבעג -שירעדיױק סעלעטלא ראפ .ןאראפ ךעלטַײד ךיא זיא רע ּוװ ,.עװ"עגא
 ,"עּביל ןוא עגירטניא, סרעליש ןופ רעטסומ א ןעמענ טנעקעג רעגניטע טָאה ךאּױּפש
 ןקידענושעמ אזא ןיא יונעג טדער יורפ סטנאקיזומ-טָאטש םענופ רוגיפ עוויטאגענ יד ּוװ
 "עקירעמא ןופ רעטעפ רעד, טנעמגארפ סרעגניטע ןופ עמעט יד טנַאמרעד ,וועגא .שירעדיוק
 .,0סז רא606 218 00461" עידעמָאק סרעליש ןיא קראטש רעיײז

 -עג טינ ,םסז 860012" עסעיּפ סגניסעל טָאה רעגניטע זא ,ךעלגעמ ךיוא רעּבָא זיא סע
 געלפ וּבעצָאק) ןגניסעל טול טכאמעגכָאנ טָאה (:וּבעצָאק סָאװ ,עסעיּפ יד זיולּב רָאנ ,טנעק
 .(.א .א רעליש ,עטעג ,גניסעל ןופ סעמעט ןכאמכָאנ ךעלכעלפְרעּביױא ןוא ןענעוװנאג קידנעטש
 רעטָאּפ ריא ,רעטעפ םאֹּב טּבעל עמיוסעי א :זיא סוּבעצָאק עסעיּפ רעקיזָאדרעד ןופ עמעט יד
 רעטעפ ריא ,יז טרעטאמ ,אווָאקאטסָארּפ ןימ א -- עמומ יד ,רעדנעל עטַײװ ןיא קעװא זיא
 סעמומ רעד ןוא סרעטעכ םעד ןיא טּבילראפ זיא עמיוסעי יד .רעטקאראכ רעכאווש א זיא
 ,לדימ רעדנא ןא טימ ןּבָאה ענעסאכ ןעגניוצ ליו עמ ןכלעוװ ,דניקרעטסעוושעג ריא ,ןוז
 רעטָאפ סעמיוסעי רעד טמוק םיוויורק יד ןשיװצ עגירטניא ןא ךָאנ ,רעכַײר א רעּבָא רעסעִימ א
 טדניּב ןוא ,ענעגייא ענַײז אטינגָאקניא-ּבלאה ןּוא ָאטינגָאקניא סיוא טוװּורּפ ,רעכַײר א קידּוצ
 זא :לקסאה-רעסומ רעד סיורא טגנירד עיצקא רעד ןופ ףיולראפ םעניא .ןעגנולקיווראפ עלא ףוא
 . ,ליט רערעכַײר רעד ,"לדייא , רעייז זיא עכַאּפשימ רעקיזָאדרעד ןופ לייט רערעמערָא רעד
 טָאה (1195) עסעיּפ סוּבעצַאק .קיטכירפוא טינ ןוא שלאפ זיא ,רעקיטפאהּוינעוװראּפ רעד
 ןיא יא ,סעדָא ןיא יא ךארּפש רעשטַײד ןיא טליּפשעג ןעעז ןוא ןענעייל טנָאקעג רעגניכע
 טפאשטנאקאב ףא רעשפע ןזַײװ סָאװ ,ןכירטש ןאראפ ןענעז עוװ"עגא ןיא ךיוא .(6 גרעּבמעל

 ּוװ ,עוװ"עגא ןוא *ןיזטכַײל. ןיא סענעצס יד ןופ ןליישסיורא טנעקעג רעגניטע טָאה וויטָאמ-ןכדאש םעד (

 רעקידנעטשּבלעז א ןיא וויטָאמ םעד ןוַײװאּב ןּוא ,ערעדנא רעדָא ךיז ראפ ןכדאש א יװ ףוא טערט רעמאלעמ רעד

 ןוע ,רוטארעטיל רענעי ןיא ןּפיטָאטָאוּפ עטשרע יִד ףא ןיַײװּוצנָא ַײדעק סלאפנדעי זיא סע -- .רוגיפ-רעגייטש
 -נוא טסעג עכַײר וצ ןוא ןקיריג-ערטיכ א ןופ רוגיֿפ רעד ראפ .טזַײּפשעג ךיז ןּבָאה רעּבַײרש עקיזָאדיד רעכלעוו

 סגניסעל ןיא ןּפיטָאטָארּפ ןעגיפעג ךיוא ןעמ ןעק .(סקיגױרט עקלעמש :"עלעקרעס, ןיא) עינאסכא-לאּב ןקינעטרעט

 ."םלעהנראּב ןָאפ אנימ , ןיא לשָאמעל ,כעסעיּפ

 וצ .עָאּכשאה עכמ טעאּב א טאהעג עיגרוטאמארד רעשיסור רעד ףא ךיוא וּבעצָאק טָאה טסּוװאּב יװ (2

 .יקסוװָאקושז עליפא רעהעג סרעצעזרעּביא ענַײז

 ןא ףא םאזקרעמפוא ךימ טכאמ -- ןעגנּוזַײװנָא עלופטרעװ עכעלטע ראפ םיא קנאד ךיא -- קירע .מ 'כ (5

 ןופ ןרוגיפ ןוא עמעט טימ שיטנעדיא טאמיק ןענעז ןרוגיפ ןוא עמעט ּוװ ,,ראנזאםעז" סוּבעצָאק עסעיּפ רערעדנא

 טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ךיז טלקיוװטנא ןוא סרַאּכ א רעּבָא זיא עסעיּפ עקיזָאדיד .עװײעגא רעד ןופ ןוא "עלעקרעס.
 -גצידעמָאק ןוא ןסאּפע ריש א ןָא טימ ,שינָאפוּב רֶצנ שיטסילאער ,טינ ;סעסעיּכ ערעודנוא יװ שרעדנא ןטולכאל
 .קיטש עשיט
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 ןטפירש סרעגניטע ןופ ּ!עּבאגסיוא יד -- רעניוװ .מ 158

 ןופ רוגיפ יד ןאראפ עסעיּפ רעקיזָאדרעד ןיא זיא לשָאמעל יוזא ,עסעיּפ סוּבעצָאק טימ
 אב ."עלעקרעס, ןיא קינױרט עקלעמש יװ לָאר רעּבלעזרעד ןיא יונעג ,עינאסכא-לאּב
 .ןצנאגניא יז טלעפ ןעניזיוװנָאפ

 עָאּפשאה א ןגעו ערָאשאה רעד וצ ןעמוקוצנָא קיטיינ טינ סיוכרוד זיא'ס זא ,ןעעז רימ
 -נַײשראו ןוא רעמעוװקאּב ךאסא .לכייס ןפא קינייוו יוזא ךיז טגייל סָאװ ,ןעניזיװנָאפ .ןופ
 סָאװ ,רוטארעטיל רעטצעזעגרעּביא-שטַײד ןוא רעשטַײד רעד ןופ סעָאּפשאה יד ןענעז רעכעל
 ןעניז רעלאָ;צַאס רעד .וּבעצָאק ןוא רעליש ,גניסעל ,רעילָאמ ןופ :טקרעמעגנַא ןּבָאה רימ
 סרעגניטע ןיא יװ רעּבלעזרעד סיוכרוד טאמיק זיא סעסעיּפ סוּבעצָאק ןוא סגניסעל ןופ
 ,רעכיוס רעטרעלקעגפוא רעטוג רעגולק רעכַײר רעד :עדייּב ןיא זיא לאעדיא רעד .עסעיּפ
 עסעיּפ סוּבעצָאק ןיא .רעדנעל עטַײװ ןיא ילדנאה ךרוד ןגעמראפ ןַײז טכאמעג טָאה סָאװ
 -שלאפ ןוא טַײקשיקאּוװצ רעד ןגעק ,וינעווראפ םעד ןגעק ץנעדנעט עּבלעזיד רימ ןעניפעג
 -קאראכ ןטױל רעכעלרעגריּבניילק רָאנ ,"עלעקרעס , ןיא יװ טקנוּפ ,וינעווראּפ םענופ טַײק
 רעמינָאנא רעד ןופ ןגיוצעג רעגניטע טָאה שידִיי ןיא עָאּפשאה עטסקיטכיו יד -- .רעט
 סָאװ ,טייק רעשירָאטסיה-רוטארעטיל רעד ןיא עלעגניר ןקידנטַײדאּב םעד ,"טלעוו רעטראנעג,
 ןאמ, ,"טלעוו עטראנעג,) ןדלעפנעסקא ,ןרעגניטע רעּביא ןָאזפלָאװ ןוא לכייא ןופ ךיז טיצ
 -םעלָאש ,("עיסָאס עמומ,) ןענעדאפדלָאג וצ זיּב ("ךוטקעד,) ןרעּבָאלטָאג ןוא ("ּבַײװ ןוא
 : -- .רעטַײװ ןוא ןעמעכיילא

 -אּכ רעשירעי:לָאמ רעד ןופ ןטנעמָאמ עטמיטשאּב ןאראפ ךָאנ ןענעז עסעיּפ סרעגניטע ןיא
 רענעי ןופ ליּפשיוש *ךעלרעגריּב, א ויא יז שטָאכ ,עִידעמָאק-עיצאוטיס ןוא - רעטקאר
 לאטנעמיטנעס ןיא יז .דנאלשטַײד ןיא טריפעגנַײא טָאה גניסעל סָאװ ,ךעסונ ןטיול ,טַײצ
 קיטכיוו רָאג זיּב א עסעיּפ רעד ןיא רימ ןעניפעג רעּבָא םעד ץוכא .שירעלַאמ-רנאשז ןוא
 ןיימ ךיא :טייקלאניגירָא רעסעמע וצ זיּב סיורא ןרוגיפ עשיטאמעכס יד טּביײה סָאװ ,סעַײנ
 סעַײנ עקיזָאדסָאד .ןדער ןפיוא םעניא רעגייטש ןשיטסילאער ןפראש ןטכע ןופ טנעמָאמ םעד
 עגיירדאמ יד ,יוּבפוא ןופ גנוטעּבראכרוד עשירעלטסניק-קראטש יד יװ רעקינייװ טינ ,טזַײװאּב
 -עי ןיא ךָאד זיא רעגייטש ןשיטסילאער ןעמענפוא סָאד .סוהעמ ןשירעלטסטניק סרעגניטע ןופ
 עקיצנייא יד ןעװעג ,ןרוטארעטיל עקידנעמוקפוא-ַײנ יד ראפ סרעדנוזאּב ןוא ,טַײצ רענ
 .טַײקשיטאמעכס רעשיטסיציסאלק רעד ןופ ןעַײרפאּב וצ ךיז טַײקכעלגעמ

 ."רעציוא רעד, עידעמָאק-טנגוי סגניסעל רעדייא רעראּבנעייל טנַײה ךָאנ זיא "עלעקרעס,
 ךאסא ןוא ,.16ג0ץסס29* סניזיוונָאפ ןופ רעקירעדינ טינ עדאווא יז טײטש שירעלטסניק
 עכעלדנעטשראפטסּבלעז עלא ףא טקוקעג טשינ .ַײרעכאמכָאנ רעטסוּפ סוּבעצָאק ןופ רעכעה
 -אב א-- ןעמונעג שירָאטסיה -- "עלעקרעס,, זיא ,סעָאּפשאה ןוא ןעגנּוײלטנא עשירארעטיל
 רעד ןיא טריסקיפ לָאמ ןטשרע םוצ ןרעװ סע ןכלעװ ןיא ,קרעװ שירעלטסניק קידנטַײד
 ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןרוגיפ "עלאנָאיצאנ; עשיפארגָאנטע-שיפיצעּפס יײר א רוטארעטיל רעשידִיי
 לָאמ ךאסא ,רעפראש שירעלטסניק ןוא רעטעליוּב ןעו ןטלעז ןוא ,רוטארעטיל רעד ןיא ןאד
 .טרעזאכעגרעּביא
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 לאלכיּב ןענעז ,טכעלטנפעראפ לָאמ ןטשרע םוצ ןכַײררנַײװ ןופ ןרעװ סָאװ ,"סעפָאסיוה, יד
 (רעטַײװ ןוא 517 ,וו .דּב) ייז ןיא ןעניפעג רימ .עּבאגסיוא רעד וצ ּבָאגוצ רעלופטרעוו רעייז א
 ײז .ןטנעמגארפ ךיוא ןוא ךעלעסַײמ ,םילָאשעמ ,רעדיל עצנאג עטנכייצעגסיוא ענעדישראפ
 יז ןעוװעג דעק טלָאװ עּבאגסיוא רעַײנ א ןיא .ןעגנוליײטּפָא ענעדישראפ וצ רעּבָא ןרעהעג

 יד וצ לייט ןשּפיה א :גנולײטּפָא רעקיסאּפ רעד וצ ךאז עדעי ,ךוּב ןצנאג ןרעּביא ןלייטראפ
 ןרעדנא ןא ;!עטסטכעלש יד וצ ןרעהעג טשינ טרָאד ןלעװ ייז) רעדיל עשיּפע ןוא עשיריל
 ןוא "לָאהָאקאהשָאר רעד, ,'לכיטנרעטש סָאד, ,'סענישעל טנרעל ףלָאװ 'רעד,) לייט
 סעמארניּפע יד וצ -- "לרעמש 'ר, ;םילָאשעמ יד וצ -- (545 .ז "סעטרעּפמאל יד , ךיוא רעשפע
 .ווי:א א
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 ףראד ,(547 ,וו) 1823 .י ןיא ןרָאװעג ןּבירשעג זיא סָאװ ,טנעמגארפ ןשִיאזָארּפ םעד ןגעוו
 ,עיגָאלָאטמ רעניימעגלא ןוא רעשידִיי ןימ א וצ עמָאדקאה א םאטסימ זיא'ס זא ,ןרעװ טגָאזעג
 ,מונ ווירּב ןיא ענַײט סרעגניטע קידנכערּפשטנא ,ןסאמ יד ןדליּב וצ קעווצ םעד ןּבָאה ףראד סָאװ
 ,"עטכישעגרוטאנ ןוא-טלעוו ,(!ע;גָאלָאהטימ,, ןייק טשינ ךָאנ טָאה "ןָאיצאנ, יד זא ,,(567 ,ו 3
 -נעדיא לייט םוצ זולּב ןכַײרנַײװ ךרוד ןרעװ 553--548 .ז ןופ ןטנעמגארפ עקידרעטַײװ יד
 "טנעמגארפ, לּפעק סָאד ךַײרנַײװ טלעטש עקירעּביא יד ףא ,ןעגנוצעזרעּביא יװ טריציפיט
 .םאטס

 טּבייה סָאװ ,"ובוט המ, ןופ ץעזרעּביא םעד ךָאנ טנעמגארפ רעד :ןגָאז וצ זיא וצרעד
 סָאװ ,עליפט א ןופ גנוצעזרעּביא יד זיא (551 ,וו) "ריד וצ ףור ךיא , רעטרעװ יד טימ ןָא ךיז
 טשינ ויא סָאד ."יננעת יכ ךיתארק ינא  רעטרעװ יד טימ לאניגירָא םעניא ןָא ךיז טּבייה
 ענעדישראפ ןופ טלעטשעגפיונוצ ,"קיאזָאמ, א רָאנ ,םיליט ןופ לטיּפאק טמיטשאּב ןייק
 יד ןיא דלאּב םירודיס עטמיטשאּב ןיא ךעלנייוועג ךיז טניפעג עליפט יד .םיליט ןופ םיקוסּפ
 םאֹּב טרופקנארפ ,אסיל בקעי ןופ "לארשי תלפת רדס, ןיא לשָאמעל) ךעלטעלּב עטשרע
 ןא םירודיס עטנאמרעד יד ןיא ךעלנייוועג טייג עליפט רעד ָא-טָא ךָאנ ףעקייט .(א"רת ןַײמ
 ןיא ןָא ךיז טּבייה סָאװ ,םיקוסּפ ענעדישראפ ןופ עטלעטשעגפיונוצ ךיוא ,עכעלנע ערעדנא
 אצומכ ךתרמא לע יכנא שש .ךלנ ינדא תיּב םירמואּב יתחמש דודל תולעמה ריש :לאניגירָא
 -ניטע אּב ךיוא עקאט טייג רעטנאמרעדנּביױא רעד ךָאנ דלאּב .װ .א .א הבישקה .בר ללש

 טייג סע סָאװ ,גנאזעג א, :טנעמגארפ רעד ,עליפט רעקיזָאדרעד ןופ גנוצעזרעּביא יד ןרעג
 םענופ ץאוּפָא ןטשרע ןטימ טקידנעראפ זיא עליפט יד ָאיטָא .(552 ,װ) "רעכעה לָאמ עלא
 םילהקמּב יא ילגר) "גנולמאזראפ רעד ןיא ..., :רעטרעװ יד טימ ,552 ,ז טנעמגארפ
 ןופ "תושר, א ןָא ךיז טּבײה טנעמגארפ םעניא ץאזּפָא ןטייווצ ןטימ .('ינדא ךרבא
 רעד ".װ .א .א ןטעּב ריד וצ ךיא לָאז ירפרעדניא,-- ךשקבא רחש :לָאריװעג ןעּב עמיולש
 םטיר ןטימ "תושר, א ןופ גנוצעזרעּביא יד ךיוא זיא (553 ,וו) ךָאנרעד טמוק סָאװ .מגארפ
 .לאניגירָא םענופ

 .ןטנעמגארפ עלא יד ָא-טָא ןופ טַײטאּב םעד ןרעלקרעד גנירג ןיֹוׁש רימ ןענָאק טציא ןוא
 ,ךיתארק ינא ,ובט המ :רעדייס אזא ןיא סעליפט יד עקאט ןעיײג םירודיס עטנָאמרעד יד ןיא
 (552--551 .ז) "ןטנעמגארפ, יד ןופ רעדייס םעניא סָאד ןעעז רימ יװ יוזא טקנוּפ ,תולעמה ריש
 -ניטע ןופ טצעזעגרעּביא ךיוא זיא סָאװ ,"לדגי, םירודיס יד ןיא טייג ךָאנרעד .ןרעגניטע אּב
 עגנאל יד םעלא ראפ ןוא ,ז"ס .פאק-םיליט סָאד ,"תוישר, ענעדישראפ ,(550 .ז) ןרעג
 ,(548 וװ) "ראה רעזדנוא טָאג, עניכט עשִיערּבעה

 ןצעזרעּביא רעדייסעק טווּורּפעג טָאה רעגניטע זא ,רָאלק ןצנאגניא טרעװ ןענאד ןופ
 -עטקאראכ א ךָאד זיא'ס .םירודיס עשטַײד ערעטלע יד ןופ ּפיט ןטיול רעדיס ןצנאג א
 זא ,עלָאקסאה רעד ןיא דָאירעּפ ןטמיטשאּב א ןופ ךיוטש רעשיטקעלא;ד רעשיטסיר
 ןפיוא . בא א ףא ןעגנערּב "קלָאפ, םעד יז ליװ טַײקטרעלקעגפוא טימ ןַײלגוצ
 ,ןיּפעל ,רעדנעלדירפ ,לכייא ,ןָאסלעדנעמ ןופ ךיז טיצ סָאװ ,עיניל א ,ע;גילער עטרימרָאּפער
 קרפ) עלעדנעמ ןגנוי םעד ןוא (רעדיס) יקצעניל ,קיד וצ ויּב (רעכיּביטעּבעג ןוא לּביּב)
 .(הריש

 ןוא רעדליּב יד ןרעהעג קיטעָאּפ רעטקריװאב קיסאלק רעד ןופ רעלענָאיצידארט רערעטלע רעד טױל (
 יז רעכלעװ ןָא ,עיױעָאּפ רעדעי ןופ ןלייט-דנאטשאּב עקידנעווטיונ טגנידאּבמוא יד וצ עִיגָאלָאטימ רער ןופ ןרוגיפ
 טוּורּפ ,לשָאמעל ,קָאטשּפָאלק זא ,טנאקאּב זיא'ס .ןרָאפאטעמ ענײמעגלַא ןָא יװ יוזא טקנוּפ ןעמוקסיוא טשינ ןָאק
 -ירג-קיטנא רעד טָאטשנָא עיגָאלָאטימ רעשיװאנידנאקס רעד ןופ ןרוגיפ גנוטכיד רעשטַײד רעד ןיא ןיפנַײא
 א ןלעטשוצטסעפ :עַיזעָאּפ רעשידַיי רעד עײגענעּב ןיימ ןוויאנ ןּבלעזמעד טאהעג רעשפע טָאָה רעגניטע .רעשיּכ
 עשירִיי-שיפיצעּפס ךעַײש סָאװ .רוטארעטיל רעד ןיא ןריפוצנַײרא יז יידעק ע;גָאלָאטימ רעשידִיי רעד ןופ ןָאנאק
 ענעי ,לשָאמעל ,עז : ןוטעג ןפיוא םענעטָארעג א ףא ןיילא ןיוש שיטקארּפ סָאד רע טָאה ןטנעמָאמ -רעגייטשסנּבעל
 טימ--ןרוגיפ-דער עשידִיי טשינ ןוא רעגייטש ןשידַיי-טשינ ,ןעגנוצעזרעּביא יד ןיא ,טַײּבראפ רעגניטע ּוװ ,רעטרע
 .רענעײל ןשידִיי םעד ןעוועג רעשימייה ןענעז סָאװ ,עכלעזא
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 ,ידיל לּבור םיעּבראו ךרפס חלש, :ךירבד לבא, :ןצאז יד--.(568 ,וו) .4 .מונ ווירּב וצ
 ישנא וּב ונקת רשא ,םינוקתה םע יופס תא סיפדהל יכ .הניבא לֹּב -"ספדנ ןרפס היהי}

 :רעטרעוו ענַײד רעּבָא, :(אאאצ ,ו) ךַײרנַײװ טצעזרעּביא "...ץופחא לּב םנח רוזנעצה תסנכ

 ךיא ייטשראפ "ןרעװ טקורדעג ןוּב .ןַײד טעװ ,לּבור קיצרעפ טימ ךוּב ןַײד וצ רימ קיש,

 טַײלהֹוזנעצ יד סָאװ ,ןעגנורעסעּבסיוא יד טימ טלעג ןָא ךוּב סָאד ןקורדּפָא לַײװ ;טשינ

 טיירדראפ ןוא קיטכיר טשינ זיא גנֹוצעזרעּביא אזא ."טשינ ךיא ליװ ,טרעסעּבעגסױא ןּבָאה

 טגײל עמ זא ,טַײטאּב טלָאװ סָאד .זָאלניז יז טכאמ ,רעטרעװ סרעגניטע ןופ ןיז םעד

 40 שערייפעּב םיא ןופ ךָאד טגנאלראפ ןעמ סייעּב ,"טלעג ןָא, ןוּב ןַײז ןקורד רָאפ םיא

 ריחמ עראלּפמעסקעה רּפסמ היהי המכ, :רעטַײװ ןוא "לּבור םיעּבראו ךרפס חלש,) לּבור

 םערָאװ.., :ןרעװ טצעזעגרעּביא ףראד קיטכיר .("ךל חולשל תבתכ רשא ,לּבור םיעּבראה

 טשינ טסיזמוא עליפא ךיא טלָאװ רוזנעצ רעד ןופ ןעגנורעסעּבסיױא יד טימ ךוּב ןַײמ ןקורד

 עליפא רָאנ ,טגנאלראפ עמ יװ ,לּבור 40 ראפ טשינ זיולּב טשינ ,טסייה סָאד ."טלָאװעג

 .טשינ ךיוא --טלעג ןָא ןצנאגניִא ןוט סע לָאז עמ ןעו

* ' 

 ,ןצאשוצּפָא טַײקכעלגעמ יד טשינ רימ ןּבָאה סכַײרנַײװ טעּברא עשיטירקטסקעט יד

 עכלעוו ,סרעגניטע ןדאי-וואסק עּבאגסיוא ןַײז ראפ עזאּב א יװ ןעמונעג טָאה ךַײרנַײװ לַײװ

 ןרָאװעג טּכארּבעג ןטסקעט ןענעז ןלאפ עטלייצעג ןיא זיולּב .ךעלטירטוצ טינ זדנוא ןענעז

 ןוא ךעלהשעמ ענילק ,ךעלעדיל ,םילשמ, יד ןופ עּבאגסיוא רעגרוּברעטעּפ רעד טול

 טימ ןטסקעט יד ןכַײלגראפ רימ ןענָאק ןלאפ עטלייצעג עקיזָאדיד ןיא .(?) 1889 "ךעלתובתכ

 -נעטש טשינ זא ,ָאד ךיז טזַײװ סע .ןעוטפוא עשיטירקטסקעט יד ןצאשּפָא ןוא עגאלרָאפ רעד

 -ָארעג ןענעז םינוקיט ענַײז ןופ ךאסא .ןטכיראפ סכַײרנַײװ טימ ןַײז םיקסאמ ןעמ ןָאק קיד

 טכאמעג ןענעז יז סָאװ ּבילוצ ךעלדנעטשראפמוא זיא לט א אּב .טשינ ערעדנא ,ענעט

 רימ .םינּוקיט רעדָא רעלעפקורד סע ןענעז יצ ,רָאלק טשינ יז אּב טרעוו'ס ןוא ןרָאװעג

 .ןליּפשַײּב ייר א ןעגנערּב ןלעװ
 ךיז טדער סע ּוװ ,149 .ז ? ןיא .(292 .ז ,וו :ערָאעה עז ,? טול טכארּבעג) "טכיל סָאד;

 סָאד, :1 ,149 ? .ןימ ןשיטאמארג םעד עיגענעּב טַײקרעכיזמוא א טשרעה "דניק, ןגעוו
 טרעװ .וװ .א .א 10 .9 ,2ערוש ,149 / ןעמָאנָארּפ ןקידנטַײּבראפ םַאּב ,ןימ ןעלעטימ ןיא "דניק
 -כיר רעד ןּבילּבעג זיא סע ּוװ ,5 ,149 / ץוכא ,"רע , :רעכָאז-שָאל ףא "דניק סָאד , טלדנאווראפ
 טכיראפ רעּבָא ךַײרנַײװ ."סיורא טלעװ רעד ףא סע טמוק טציא, :סרעגניטע טסקעט רעקיט
 ,"סע, ףא ןטכיראפ וצ םוטעמוא טאטשנָא ,"רע, ףא ךיוא טרָא עקיטכיר עקיצנייא סָאד ָא-טָא
 ןוא , טריגירָאק ,16 ,11 (וא) ךַײרנַײװ ,"סרעפלעהאּב ןוא , 3 ,155 .ז !--.ךארּפש סרעגניטע טיול
 15 ,250 וע ,"ראשעמ ןַײז ךַײא ןיילא ריא טנעק טציא, 5 ,88 ,ז 1 ?סָאװראפ ."רעפלעהאּב
 ,קיטכיר זיא (3 וו טיול) "ץע,, ףא "ריא ,, ןופ רוטקערָאק יד ."ראשעמ ןַײז ןיילא ץע טנעק טציא,
 : ןעוװעג טלָאװ קיטכיר .(5 ,188 ? טױל) ןּבַײלּב טפראדעג ךיוא םעד ץוכא טָאה "ךַײא, רעּבָא

 רענעש שירעלטסניק ? ןופ עיסרעװ יִד זיא לָאמטּפָא ."ראשעמ ןַײז ךַײא ןיילא ץע טנעק טציא
 17 ,113 יצ ןיא ,"ןרעװש קילײה ךַײא ןעק ךיא,, 9 ,3 ? :לשָאמעל .גז5. 1--3 ןיא רעדייא
 -יטביר שיגָאל זיא "ןרָאצ ןיא ןעװעג רעדיװ ןענעז עדייּב ןוא , 7,8 ? ."קילייה , סיורא טלאפ
 -אוװ ןוא רעַײּפ םערָאװ ,"ןרָאצ ןיא ןעוועג גנאל יוזא ןענעז עדייּב ןוא 2 ,119 '/ יװ רעק
 "רעדיו, ןענעז יז זא ,ןכאמ רָאלק ךָאד ןעמ ףראד ,ןטעּבעגרעּביא ןיוש ךיז ןּבָאה רעס
 סטמענ ןוא ךימ טגלָאפ, 21,9 ? ;? טול טכארּבעג זיא "קידניא רעד, .ןרָאצ ןיא ןעוועג
 רעּבָא סָאװראפ ,יךַײא ,--"ךיוא, טָאטשנַא 2 ,225 יא קיטכיר טכיראפ "דנאנוצ עלא ךיוא
 (25,9 ?) "טרעדנאוו, עקפאד 'צ טכיראפ רעטַײװ סערוש עכעלטע ?(!טמענ -- "סטמענ, ןופ

 =...סטיה ,סטמענ ,סטגערפ ןַײז ,ץע (סרעגניטע) ןַײז ןזָאלעגרעּביא רעדייסעק ןּבָאה רימ, וע ,ו עז(
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 ."טרעדנאוו, 4 ערוש לטַײז ןּבלעז ןפא ןייטש טזָאל רע סייעּב ,(1,225 יא) "סטרעדנאוו, ףא
 17 ,10 ? .ךעלטַײהנײא ןוא ןטלאהעגסיוא ןַײז טפראדעג םינוקיט יד ןּבָאה טארפ םעד ןיא
 לַײװ ,(3,226) "ענַײז, טכיראפ יש יװ טשינ ןוא ,קיטכיר זיא "רעטרעו ענַײ ד ןגלָאּפ ןוא,
 יא סָאװראפ ,ךעלדנעטשראפמוא .קידניא םוצ קירוצ רעדיוװ ןיוש ךָאד ךיז טדנעװ ןָאה רעד
 -עג זדנוא וצ ָאד..,, ףִא "ןעמוקעג זדנוא וצ ָאי טנעז ריא זא רָאנ, 21 ,10 ? טּכיראפ
 "דנוציא סרעגניטע ןופ רוטקערָאק יד ,גנוניימ ןַײמ טיול ,זיא טקיטכעראּב טשינ ."ןעמוק

 ךָאד טלָאװ ,טצונאּב טָאה רעגניטע עכלעוו ,(:םרָאפ עטלא יד ָא-טָא ."דניצא, ףא (29 ,10 ?) -
 טסטעה וד לַײװ, 17, 225 יע זיא רוטקערָאק ענעטָארעג א .ןזָאלוצרעּביא ןעוועג ַײדעק
 ,"טסיּב וד לַײװ, 21 ,10 ? טאטשנָא "ןרָאװעג ןרעג רעייז

 טימ טשינ רעּבָא ,? טול ןרָאװעג טכארּבעג זיא 204 '/ "עָאװלאה-לאּב רעד, ךיוא
 ןכָאטיּב א טָאה רע זא, 15 ,99 ? ןופ .ןַײז םיקסאמ ןעמ ןָאק סכַײרנַײװ ןרוטקערָאק עלא
 .קיטכיר טשינ זיא סָאד ."ןייא; סיורא (19 ,204) יצ טפראוו --"ןזַײא ןייא יו קראטש רָאג
 .טראסנדער רעד ָא-טָא ןופ םרָאפ יד טקעלאיד סרעגניטע ןיא זיא "ןזַײא ןייא יװ קראטש,
 ."יוזא, ףא --"ןיוש , 20 ,99 ? טכיראפ רו{ סָאװראפ ,ךיוא זיא ךעלדנעטשראפ טשינ

 סָאװראפ ,זיא ךעלדנעטשראפ טשינ .? טױל טכארּבעג ךיוא ןרעװ "ןרעּב עמורפ יד;
 ןָא "עמוק ףָארטש א יוזא יז ףא לָאז סע, 12,217 ? ןופ ץאז םעד טגנערּב 8 ,214

 טמיטש סע ןוא ןכַײרטשרעטנוא סעפע ףראד 'ףָארטש א יא, ."יוא, טרָאװ םעד
 ןוא6 528 { ןופ רעטרעװ יד ןלעטשרעּביא סָאד .טקעלאיד סרעגניטע טימ עדאווא
 וא) "ןסיּבעצ שטנעמ םעד ןיילא ּבָאה ןוא, ףא --"ןסיּבוצ ןײלא שנעמ םעד ּבָאה
 "דךניז יד לכיומ רימ טַײז, 7,228 ? .ךעלריקליו ןוא טעדנירגאּב טשינ זיא (5
 טרָאװ עטלעטשעגנַײרא סָאד ;'דנז ענַײמ לכיומ רימ סטַײז, 7, 215 יז טכיראפ
 טלייצרעד ּבייל רעד :קיטכיר טשינ שיגָאל ךיוא רעקירעד ןוא טעדנירגאּב טשינ זיא *ענַײמ,
 ןיא "ןכָאװ ללרד עצנאג ךיא ןיב, 22 ,215 יא ץאז םעניא .דניז ןײא ןגעװ זיולּב ךָאד
 ַײרד עצנאג ריא ךיא ןיּב, 22,28 ? :עגַאלרָאפ רעד ןופ "ריא , טרָאװ סָאד ןלאפעגסיורא
 טרעװ "רעדורעג םעד ןָא קידלוש ןיּב, 9 ,29 ? ."ןכָארקעגכָאנ ץלא גנאלש א יװ ,ןכָאװו
 "ןָא, ןּבירשעג סיוװעג רעּבָא טָאה רעגניטע ."רעדורעג םעד ןיא, טכיראפ 13 ,216 עץ ןיא
 ןיא רָאפ טפָא טמוק גמ ןופ טַײטאּב םעניא "ןָא, .0:896 560016 המ.. ןופ טַײטאּב םעניא
 41 ,494 ,װ ןענידראפ טלעג ךאסא ,ךאסא םיא ןָא טנעקעג טעה ריא,) ךארּפש סרעגניטע
 *רימ ךרוד רָאנ זיא גנאגרעטנוא רעד יוא, 11 ,30 ? רוטקערָאק יד זיא טעדנירגאּב טשינ
 ףא "טַײז,--3 ,218 יש טכיראפ 19 ,30 ? .(21 ,217 ו/) "רימ ךרוד רָאנ ךָאד זיא, ףא
 .ךארּפש יד ןטכיראפ טייהרעקיטיינ-טשינ רעדיוװ טסייה סָאד ;"טניז,

 טשינ ּבָאה ךיא זא ,ךיז טייטשראפ) ןזַײרג עטנאמרעד יד ןופ לייט א זא ,ןעלגעמ
 טשינ ךיז טזָאל סָאד .(:רעלעפקורד רעדָא עקילעפוצ ןענעז (עלא ןענעכערסיוא טנעקעג
 ןעמענ סָאד ןעמ ףראד עּבאגסיוא רעַײנ א ּבילוצ עיזיוער א אּב רעּבָא .ןעמיטשאּב יונעג
 :לשָאמעל .רעמוקלופ ןייק טשינ טַײװ זיא דנאּב ןטייווצ ףָאס םוצ סעָאט-ןקיט רעד .טּכא ןיא
 -ראפמוא ןוא עילאק ןצנאגניא "לטרָאצ , םארגיּפע םעניא ליּפשטרָאװ סָאד טרעװ 284 ,!
 סע ."ןעמ, טרָאװ סָאד ערוש רעטצעל רעד ןיא טלעפ סע סָאװ ,םעד ּבילוצ ךעלדנעטש
 -נַײװ ּבױא :רעדיװ ןוא--."ריפ ךיז טְמעֶנ ןעמ יװ טפלעה טָאג וא ,טגָאז יז, :ןַײז ףראד
 ץע, ןַײז ןוָאלעגרעּביא רעדייסעק ןּבָאה רימ , :(צ ,!) עמָאדקאה רעד ןיא וצ טגָאז ךייד
 (424 .ז ךָאנ ,ו) עילימיסקאפ רעד ןיא טייטש סע שטָאכ זא ,רעּבָא רימ ןעעז *.װ .א .א
 טגנערּב ".װ .א .א טייטש ץטע זא ,םינָאּפ א טָאה סע, ערוש רעטשרע רעד ןיא ףעקייט
 ."יו .א .א ריא זא, 17 ,425 ,װ וע

 *.װ .א .א הנש ןייא ןעד רעמ דנוציא רע שאד. :3ערוש 652 טַײז ,1663 םפפגטזטפ 610. סֿפרָאטסקוּב עז (

 --"ןהעזנא, טרָאװ סָאד (אאשוװ .ז ,ו) סרעגניטע טקעּפסָארּפ םעניא טכיראפ טינ טרעװ סע ןעװ ,לשָאמעל (

 -עג טָאה .טע ןוא *ןהעזנייא, ןענעײל ןעמ ףואד רעּבָא ןסעמע ןיא ,"ןעזנָא- ןענעײל רעדעי זומ "ןהעזניא. ףא

 ."א, ןגנאל א טימ -ןהעזנַא, :טקעלאיד ןַײז טול ,ןבַײרש וצ טנימעג רעדָא ןּבוש
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 ָאד ןעגנערּב וצ קירעּביא , ראפ ךַײרנַײװ טרעלקרעד (זא ,ו) "עיפארגָאילּביּב , רעד ןיא ְ
 רעּבָא זיא סָאד ."טקורדעג ןעוועג ןענעז סרעגניטע קרעװ עקיצנייא יד ּוװ ןוא ןעוװ ,עמישער ַא
 ןעו ןוא ּוװ ,ןלעטשוצטסעפ ימ יד ןעמונעג ךיז טלָאװ ךַײרנַײװ ןעוו .קיטכיר טינ ןטולכאל
 עכעלטע ,לשָאמעל ,רע טלָאװ יוזא ןרָאװעג טקורדעג רעִירּפ ןרעגניטע ןופ סעּפע זיא סע
 ןּבעל ןַײז אּב ןעזעֶג טינ טָאה רעגניטע, זא ,שירָאגעטאק יוִזא טגָאזעג טינ רעירפ סערוש
 ,ווָאפעזוי) ביבאה יחרּפ, ךוּב ןטשרע סרעּבָאלטָאג ןיא ."עטקורדעג א ענַײז ערוש ןייא ןייק
 רָאטקָאדהמ םידוד תריש, ןרעגניטע ןופ דיל שיערּבעה א טקורדעגּפָא זיא (14 .ז ,7
 .""ץשומאז הפ ןויס ב"כ 'א םי טריטאד "ץשומאזמ רעגניטע שר"המ ראופמה ליּכשמה
 םוצ ןרעגניטע ןופ גנּויצאּב עטנעָאנ יד טוַײװ רע לַײװ ,ראפרעד טקאפ רעד זיא קיטכיוו
 -עגנָא טלָאמעד ןיוש טָאה סָאװ ,רעגניטע ךאווש יװ -  ךיוא ןוא רעּבָאלטָאג ןגנוי
 ךיוא ךיז טניפעג וועגא) .דיל-עלָאקסאה ןשִיערּבעה םעניא ןעוועג זיא ,"עלעקרעס; ןּבירש
 םיליקסאמ רענישרעּבעש ןוא רעשטשָאמאז ערעדנא ןופ ןעמענ יד ןשיװצ ןעמָאנ סרעגניטע
 -- .(ךוּב םעד ןופ לטעצ-ןטנארעמונערּפ םעניא

 טפראדעג ןפיוא ןטמיטשאּב א ףא עּבאגסיוא רעשימעדאקא ןא ןיא ןּבָאה םעדצוכא
 -עגּפָא ןענעז סָאװ ,רעדיל סרעגניטע ןופ סעָאכסונ יד ןרעװ טצונעגסיוא ןוא ןגיוצעגוצ
 ןיא טרָאד ןעניפעג רימ .(1867) "גנוטַײצ רעשידוי רעיושראוו, רעד ןיא ןרָאװעג טקורד
 ןיא עלעטיוו עמורפ יד, :טרָאד) "עלעטיװ, 12 .מונ ןיא ;(103 ,ו) "דיל-רעפיש סָאד , 1 .מונ
 ;150 ,ו ("ךעלעקשטאק ַײרד יד, :טרָאד) "עלעקשטאק סָאד, 20 .מונ ןיא ;238 ,ו "(ָאקָארק
 ,םינָאנא "דיל-רעפיש סָאד , .(11 ,ו) "ןָאה רעד, 27 .מונ ןיא ;(119 ,ו) "לרעמעט; 24 .מונ ןיא
 ןענעז סָאװ ,ןטסקעט עקיזָאדיד טימ ךַײלגראפ א ךרוד ."רעגניטטע ר"ד ןָאפ,-- ערעדנא יד
 גנולעטשרָאפ עכעלטַײד א ןעמוקאּב רימ ןענעק ,וצ ןוא 1' רעדייא סעָאכסונ ערעטלע םאטסִימ
 ןדעי ןיא .רעדיל ענַײז ןפילשעגרעּביא ןוא טעּבראעגרעּביא טָאה רעגניטע יװ ,ןפיוא םענּופ
 -טסניק ןופ ַײס ןשיגָאלָאעדיא ןופ ַײס ןעגנורעדנע ךאס א רעייז ןאראפ ןענעז דיל
 -טנייוועג ןענעז "גנוטַײצ רעשידוי רעיושראוו, רעד ןיא סעָאכסּונ יד .רעטקאראכ ןשירעל
 ,רעפראש ךאס א ךעל

 ךאסא ןַײז לָאז רע ,ןשנּוװעג ןעוועג טלָאװ (ראסָאלג) לטעצכוז-רעטרעוו םעד עייגענעּב
 רענעײל ראפ ןלעװ סָאװ ,רעטרעװ רעקילדנעצ ןּבילּבעג ךָאנ ןענעז קעּפָאסילעּב .רעכַײר
 ,(לדנעמיר ,472) לטעמער :לשָאמעל .ךעלדנעטשראפ קינײװ ןַײז ןטנאק-טקעלאיד ערעדנא ןופ
 ןדנעש ,(?טװװסװ ,467) דלָאג ןענוט ,(ןרעווראפ ,496) ןרעװ ,(ראּבאכ ,טלעג-גַײװש ,485) שרוח
 טרעשאּב זיא סָאװ, : יװ ןטראסנדער :(ַײנגיל ןצעמע ןגָאזכָאנ ,ןּבױל ןופ ךעּפייה 503 ,465)
 .וװ .א ,א (062/0 טרעוואּב ,467) "טרעוואּב עקאט זיא

 וצ גונעג .עקידנּפעשסיא ןַײק טינ טַײװ זיא !אוצ זיּב א .ז ,ו עיפארגָאילּביּב יד
 ."ץמס ווואסשעְצ 01 ץ100084 סרעניװ ָאעל ףא זַײװנָא ןא לשָאמעל טלעפ סע זא ,ןגָאז
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 ,ןליצ-גנושרָאּפסיוא ערעטיירּב ןייק טלעטשעג טשינ ךַײרנַײװ ךיז טָאה ריפנַײרא םעד ןיא
 -טפאשנסיוו-רוטארעטיל עשילאטעד עטמיטשאּב סָאװ ,ןּבָאה טשינ סענַײט ןייק םיא וצ ןעמ ןָאק
 ןופ ןעמ טָאה רעּבָא טארּפ ןייא ןיא .ןרָאװעג טריראּב טשינ טרָאד ןענעז סעמעלּבָארּפ עכעל
 -עג ןוא עכעלריפסיוא ןא ןטראוורעד וצ טכער סָאד טאהעג ָאי גָאלָאליפ םעד ,ןכַײרנַײװ

 :ץאז םענײמעגלא םעד זױלּב רימ ןעניפעג לאלכיּב ךארּפש סרעגניטע ןופ רעטקאראכ םעד עייגענעּב (!
 רעד ךָאנ ןריּפשוצכָאנ ןעוועג טנאסערעטניא רָארג רעּבָא טלָאװ'ס .ײעשיטקעלאיד שיּפיט א זיא ךארּפש סרעגניטע,
 ךארּפש סרעגניטע ןיא זיא גנוּבערטשאּב אזא .שיטקעלאיד-רעּביא ןרעװ וצ ךארּפש סרעגניטע  ןופ גנוּבערטשאּב
 -אּב ךָאד ךיז טָאה ,רעשילױּפ א ןיילא ,רעגניטע .טקעלאָיד א ףא ,ךעלנייוועג ,ךיז טריזאּב יז שטָאכ ,ןאראפ עדאווא
 ןשיצילאג-ךעיזימ ןטימ---גרעּבמעל ןיא ,ןדָיי רעּבאראסעּב ןוא עשינ;ארקוא ,עשיווטיל ןופ שירִיי ןטימ סעדָא ןיא טנגעג
 ."עלעקרעס, ןיא עקלעמש ןופ ךאוּפש יד טזַײװאּב ,טרעהעגוצ ןטקעלאָיד יד וצ ךיז טָאה רע זא .טקעלאיד
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 טָאה סָאװ ,ןיילא םיא ךרוד ןרעװ ןוטעג טנָאקעג רָאנ טָאה סָאד לַײװ ,גנולדנאהאּב עיונ
 -רָא סרעגניטע ןגעוו גנולדנאהּפָא ערעיונעג א ןיימ ךיא .ןטּפירקסונאמ יד טאהעג ךיז ראפ
 עייגענ זיא סע טַײװ יוזא רָאנ רעּבָא ,ךַײרנַײװ טגנערּב ןעגנוקרעמאּב עניימעגלא .ע;פארגָאט
 ןגעװ ךעלריפסיוא טשינ ןוא ,גיילסיוא םעד ןטיּבעג טָאה רע עכלעוו טול ,ןּפיצנירּפ יד
 .ןעועג טנאסערעטניא (!סעּביס ךאסא ּבילוצ ךָאד טלָאװ סָאד ןוא .עפוג גיילסיוא סרעגניטע
 רעשרָאפ רעד לַײװ ,ןרעװ טכאמעג טשינ םענילק ןופ ןיוש טציא ןָאק סע :רעקירעד ןוא
 עכלעװ ּבילוצ ,סעּביס יד ןענעז עדאװא .גיײלסיֹוא םעַײנ ןיא ןטסקעט יד ךָאד טמוקאּב
 ןיילא סולשאּב רעד ,עקיטכיוו סיוכרוד גיילסיוא םעַײנ א ראפ ןסָאלשטנא ךיז טָאה ךַײרנַײװ
 :ןרעװ טכארּבעג טפראדעג טָאה סָאד סעכָאּפעל רעּבָא .קיטכיר ראפ ןרעװ טנעקרענָא ףראד
 רעד יידעק ,גיילסיוא סרעגניטע ןופ (עניימעגלא ןייק טשינ) קיטסירעטקאראכ עיונעג א
 -וצ טשינ לאלכיּב רעדָא עכעלטירטוצ רעװש יד וצ ןעמוקנָא ןפראד טשינ לָאז רעשרָאפ
 ,ןטּפירקסונאמ עכעלטירט

* 

 ןפראד סָאװ ,ןעגנולעטש-םעלּבָארּפ ןוא ןעגנוקרעמנָא ,סענַײט ע לא ט עד עלא יד ָאיטָא
 יימעג קראטש יוזא טינ ןטלָאװ ,עּבאגסיוא רעַײנ א ראפ ןגאלשרַאפ יװ ןרעװ ןעמונעגפוא
 יוװצ ערעדנא יד טאהעג טשינ טלָאװ יז ןעװ ,עיצידע סכַײרנַײװ ןופ טרעװ םעד טרענ
 -קאער טצענערגאּב םעד :טדערעג רעִירפ ּבָאה ךיא עכלעו ןגעװ ,סעניורסעכי-טנורג
 ,יילרעּבַײרשניײש , עכעלטפאשנסיוומוא יד ןוא גנוטכַײלאּב רעשירָאטסיה רעד ןיא גנאגוצ ןרענָאלצ
 ןרעטלע ןא ןופ עּבאגסיוא רעשיטירקטסקעט א ןופ ווּורּפ רעטשרע רעד ןענעז "םיבתכ סרעגניטע,
 .ןוא ךעלדנעטשראפ לאפ אזא ןיא ןענעז רעלעפ ןוא סעניורסעכ על אט עד .רעּבַײרש ןשידָיי
 םענעי ןיא רעּבַײרש יד ןופ קרעװ יד ךָאד ןּבָאה ףַאסלָאקפָאס רעּבָא .ןדיײמוצסיױא טינ .טאמיק
 ןוא ןשירָאטסיה-רוטארעטיל א ייר רעטשרע ןיא ןוא רעקירעד ,ןרעגניטע ןופ ךיוא ןוא ,דָאירעּפ
 ,ןפיוא רעסָאװ ףא קיטכיוו רָאג זיּב רעּבירעד עקפאד ןיוש זיא .טַײטאּב ןשירָאטסיה לאלּכיּב
 ןא עיגָאלָאעדיא רעקיזָאדרעד ראפ ןריפסיוא ערעסָאװ טימ ןוא עיגָאלָאעדיא רעסָאװ ּבילוצ
 (.װ .א .א סערָאעה ,ןריפנַײרא ןיא) שירָאטסיה טכַײלאּב ןוא םורא טלעטש רעּבעגסיורא
 ןטסקעט יד ףא ךיוא ןַײש עשלאפ א טלאפ גנוטכַײלאּב רעמורק א ןופ .ןטסקעט עכלעזא
 -ַא טסיה-רוטארעטיל רעקירעד ןענעז ןטסקעט סרעגניטע .טקידעשעג ןופרעד ןרעװ סָאװ
 -ָאיצקאער עשלאפ א .טרעװ ןשירעלטסניק ןכיוה א טימ עקאט שטָאכ ,רעלעמקנעד עשיר
 א ןופ טרעװ סעד ןטכינראפ ,עיצידע-רעגניטע רעקיזָאדרעד ןיא יװ ,ןָאק עיצּפעצנַאק ערענ
 .טנעמוקַאד ןשירָאטסיה

 .1929 ,וװעַיק

 ,עַיגָאלָאמיטע ,עַיגָאלָאקיסקעל רעד ראפ ךיוא עקאט רָאנ ,גיילסױא ןופ עטכישעג רעד ראפ זיױלּב טשינ (?
 .װ .א .א קיטענָאפ



 רעדנעלסיוא .נ

 ןרָאי רע"60--רע-50 יד ןיא םירּבאכעמ רעוועשראוו
 ק ק ןציטָאנ) רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןיא גנוטכיר רעזאושזרוּב רעד ןופ קיטסירעטקאראכ רעד וצ ןציטָאנ

 ,עיפארגָאָ;לּביּב רעשידִיי רעשיטעװָאס רעד ראפ ןעייטש סָאװ ,סעּבאגפוא יד ןשיוצ
 עטסערג יד זדנוא ןופ טרעדָאפ ןוא לעוטקא ןרָאװעג גנאל ןיוש זיא סָאװ ,ענייא ןאראפ זיא
 רעשיטאּבעלאּב ןופ עיצידארט רענעי וצ ףָאס א ןכאמ :זיא עּבאגפוא יד .טַײקמאזקרעמפוא
 יד ןופ ןסרוקסקע עשיפארגָאילּביּב יד ןיא טשרעהעג רעהאזיּב טָאה סָאװ ,לרעּבָאהּביל
 םזיּורט א יװ רעמ טינ דניצא ןיוש זיא'ס .דנאלסיוא ןיא רעשרָאפ-רוטארעטיל עשיטסישידִיי
 --רעדמוא רעד ןגעװ יװ יוזא טקנוּפ ,שזאגאּב ןשִיעדיא םענופ טַײקיטשינ רעד ןגעוו ןדער וצ
 סנעזייר .ז ןיא טריפעגכרוד טרעװ סָאװ ,עדָאטעמ-טעּברא רעד ןופ טַײקיסעלכאנ רעראּבזָאל
 ןיא לעליױק רָאנ זיא "ןָאקיסקעל, רעד זא ,ןסעגראפ טינ רעּבָא ףראד עמ ."ןָאקיסקעל,
 ןיא עיפארגָאילּביּפ רעשידִיי רעד ןופ טיּבעג ןפא טּפיהרעּביא ןּבָאה רימ סָאװ ,;סָאד ךיז
 טפאז רע .רָאי עכעלטע עשפיה ןופ ךעשעמ ןיא טנַײשרעד ןָאקיסקעל, רעד ' .דנאלסיוא
 סיורא טערט סע סָאװ ,סָאד .ןוטעגפוא רָאי וצ רָאי ןופ טרעװ סָאװ ,סעלא ךיז ןיא ןַײא
 -ינייוו טינ רעּבָא ,רעטזױלּבטנא רעקינייװ א ןיא טגיל ,זיולּב ןוא טעקאנ 'ןָאקיסקעל, ןיא
 ןיא עיפארגָא;ילּביּב רעשיטסישידִיי רעצנאג רעד ןיא טקעטשראפ םרָאפ רעכעלדעש רעק
 רָאְילּביּב ןופ טיּבעג ןפא ַײרעּבָאהּביל עשיטאּבעלאּב יד זא ,ךיז טקרעמ ַײּברעד ,דנאלסיוא
 ענעכָארּפשעגסױא ץנאג ראפ ךוטקעד ןימ א יװ ןעניד לָאמ שרעדנא ןא ןעק עיפארג
 סכַײרנַײװ .מ טימ לאפ רעד ןזיוורעד סע טָאה ןפיוא ןטסעּב ןפא .ןצנעדנעט ערענָא;צקאער
 ,טעּברא "עקידלושמוא, ןא גולפ ןיא ."לרעגניפשניוו , טנא;ראוו ןטשרע םענופ גנוּבַײרשאּב
 סכַײרנַײװ .מ טָאה ,סרוקסקע ןשיפארגָאילּביּב א ןופ רעדעג םענופ סיורא םאק-םאק טייג סָאװ
 רעשירארעטיל סעלעדנעמ ןופ טלאהניא ןשיעדיא ןסעמע םעד טשלעפעג ךָאד גנוּבַײרשאּב
 -רָאפ עקיטכיר טינ לָאצ רעצנאג א ןופ טקנופ-גנאגסיוא רעד ןרעװ טנָאקעג ןוא גנולקיווטנא
 -רענָא;צקאער עשּפיה ץנאג א עיפארגָאְילּביּב עשיטסישידִיי יד טמוקאּב ָאד 6 ןעגנולעטש
 ,?גנודנָאלנָא , עשיטעגָאלָאּפא

 .עיפארגָאָילּביּב עשיטְסישידִיי יד טריזירעטקאראכ סָאװ ,ךירטש ןייא ךָאנ ןאראפ זיא'ס
 עשירעּבָאהּביל ראפ ענערא ןַימ א ןרָאװעג זיא טיּבעג עצנאג עקיזָאדסָאד סָאװ ,םעדרעּביא
 סָאװ ,ןיקצולירּפ .נ ןופ "עדָאטעמ, ערעדנוזאּב יד ןעִילּבפוא טנעקעג ָאד טָאה ,ןעגנוּביא
 סרענעײל םעניא ןרוּפש ערעפיט ןזָאל רעדייא ,רענעײל םעד ןשארעּביא רעמ ןסיוא זיא
 רעקיסאּפ רעדעי אּב .ןזָאירוק וצ שעמאמ סע טייגרעד "טעוועג, ךוּב ןַײז ןיא .ןַײזטסּוװאּב
 -אּבמוא ןופ ןעמענ טפול רעד ןיא סיורא יקצולירּפ .נ טפראוו טַײהנגעלעג רעקיסאּפמוא ןוא
 ןופ טרָאװ א ,ָאד ןופ טרָאװ א ּפוצ א טוט רע--קרעװ עטסּוװאּבמוא ,םירּבאכעמ עטנאק
 רעּבָא ,םיטָארּפ עשיטסיווגניל טימ רָאנ טשרעמיולק ןוט וצ ץלא סָאד טָאה ןּבָאה -- ,ןטרָאד
 טימ ליּפש א ,עיפארגָאְילּביּב ןיא ליּפש א ךיוא טייג ָאד זא ,ךָאד ךיז טקרעמ ןקרעמ
 : ...ןעמענ עטנאקאּבמוא טימ ,סעטאד

 סרעדנוזאּב ןוא ,עפוג עיפארגָאילּביּב יד ןטילעג ,ךיז טייטשראפ ,ָאד טָאה ץלא יװ רעמ
 ןענידראפ סעידעי עטײרּפשעצ-ןוא-טייזעצ ,עזָאלמעטסיס סיקצולירּפ .נ ּוװ ,טיּבעג ןייא
 יד עייגענ זיא סָאװ ,עיּפארגָאילּביּב ןופ טיּבעג סָאד זיא סָאד .ןצונסיוא ייז לָאז עמ סיוועג

 .896 .ז וו--װ דנאּב ,"טפירשטַײצ , רעקסנימ רעד ןיא םעד ןגעװ עז (}
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 םענופ טפלעה רעטייווצ ּבײהנָא ןוא רעטשרע רעד ןופ סעּבאגסיוא-רוטארעטיל רעוועשראוו
 יד טימ ןריסערעטניא ןּביױהעגנָא ירפ רָאג ךָאנ ךיז טָאה יקצולירּפ .נ .טרעדנוהרָאי ןט"9
 לָאצ א טנכייצראפ טָאה רע ,("גנוטייצ עשידוי רעיושראוו,) סעּבאגסיוא עשידיי-שיליױּפ
 וואטסוג ,יולעּב עילאדעג) טנאקאּבמוא ןזעװעג רעִירפ ןענַײז סָאװ ,םירּבאכעמ רעוועשראוו
 .(ןאמקאמ

 ,ןטפולרעדניא ןעגנעה ןּבילּבעג סעֶידעי עקיזָאדיד רעּבָא ןענַײז "עדָאטעמ, סיקצולירּפ .ג קנאדא
 עליפא ייז טָאה ןעזייר .ז) טקוקעגמורא טינ םירּבאכעמ רעװעשראוו יד ףא ךיז טָאה רענייק
 עיצאוטיס ענדָאמ ץנאג א ןפאשעג םעד ךרוד ךיז טָאה .("ןָאקיסקעל, ןיא ןעמונעגנַײרא טינ
 רימ ,רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןופ גַײװצ רעשידִיײשילױּפ רעד ןופ גנושרָאּפ רעד ןיא
 טמוק סָאװ ,רעלעטשטפירש ןשידִיי ןשילוּפ א םענייא ןגעװ סע;דעי עיונעג טאהעג ןּבָאה
 טימ ,םרָאפ רעשירארעטיל רעפַײר קראטש א טימ טרעדנוהרָאי ןט-19 ּבײהנָא ןיא רָאג ךָאנ
 --זיולּב א טמוק ןאד ןוא .רעגניטע ,ש זיא סָאד--טינש םענעכָארּפשעגסױא שיגָאלָאעדיא ןא
 רעקידנטַײדאּב רעטייווצ א ןליוּפ ןיא ךיז טזַײװאּב סע זיּב ,רָאי 50 עגראק קעווא טייג סע
 רעשידִי רעד ןופ עיצוילָאװע רעד ןיא ןעגנירנשיווצ ןייק - ץערעּפ .ל .י ,רעלעטשטפירש
 ,םענָאּפ אזא טאהעג טָאה סע  .טסּוװאּב ןעוועג טינ רעהאזיּב ןענַײז ןלױּפ ןיא רוטארעטיל
 סיורא טקור סָאװ ,ןלּפ ןיא עיזאושזרוּב רעשידִיי רעד ןופ גנולקיווטנא יד יװ טקנוּפ טָא
 ךיז טסַײר ,רעגניטע יװ ,רעּבַײרש ןקידנטַײדאּב אזא טרעדנוהרָאי ּבײהנָא םאּב רָאג ךָאנ
 קעוװא גנולקיווטנא יד טָא טייג ,סלאפנלא--,טרעדנוהרָאי ןּבלאה א ףא טאמיק רעּביא םעדכָאנ
 גנושרָאפ-רוטארעטיל רעשיטסישידִיי רעד ראפ .רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןופ טַײז א ןָא
 -עװָאס רעזדנוא ראפ ,טריטסיזקע טינ לָאמנייק ןעמעלּבָארּפ עכלעזא ,ךיז טייטשראפ ,ןּבָאה ,

 ןענַײז סָאװ ,סעגארפ עקידנטַײדאּב יד ןופ ענייא רעּבָא סע זיא גנושרָאפ-רוטארעטיל רעשיט
 ןט-19 ןיא רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןופ עיצפעצנָאק רעשירָאטסיה רעצנאג רעד עייגענ
 רָאילּביּב עטסּוװאּב קיניײװ עקינייא ןופ ךאמס ןפא ןוװּורּפ רעּבירעד ןליוו רימ .טרעדנוהרָאי
 רימ ןלעװ טימרעד זא ,קידנּבױלג ,םעלּבָארּפ רעקיזָאדרעד וצ ןייגוצ ןלאירעטאמ עשיפארג
 -עװָאס רעזדנוא ןופ סעּבאגפוא עלעוטקא יד ןגעװ עגארפ יד ןלעטשוצקעווא ןפלעה ךיוא
 .עיפארגָאָילּביּב רעשידִיי רעשיט

1 
 "םישטארקאז ןיא רעַײפ עכילקערש סָאד, ךוּב ןַײז ןוא יולעּב עילאדעג

 קירוצ ךָאנ ןיקצולירּפ .נ אּב ןענעגעגאּב טנעקעג ןעמ טָאה (ו יולעּב עילאדעג ןעמָאנ םעד
 ןטרָאד טריטיִצ יקצילירּפ .נ .(1917 ,עשראוו) "םזיטנאנאסנָאק, ךוּב םעניא רָאי עקינייא טימ
 ,(1857 ,עשראוו) "טעמָאק רעדָא ןרעטש ןופ, ךוּב סיולעּב עילאדעג וצ עדערָאּפ יד (217 .מ
 ,ךארּפש רעשידִיי רעד וצ גנויצאּב עקיניזטסּוװאּב ץנאג א סיורא ךיז טזַײװ סע ּוװ
 ערעדנא ןיא טינ .טינ ךאז ןייק יולעּב עילאדעג ןגעװ ָאד ךיז רימ ןסיוורעד ךעלטנגייא רעמ
 ןיא טינ ,"טראדנּומ עשידִיי-שילױוּפ , יד טלדנאהאּב יקצולירּפ .נ ּוװ ,ןטעּברא עשיגָאלָאליפ
 גראב, ְךֹוּב ןיא) "קירוצ רָאי 50 טימ שידִיי ןוא ןרָאטאילימיסא רעװעשראוו, לקיטרא םעד
 רעּביא קילּברעּביא ןרעטיירּב א ןּבעג ןיוש ליװ יקצולירּפ .נ ּוװ ,(1917 ,עשראוו--"ףורא
 וװּורּפ ןרעטַײװ ןייק ןיקצולירּפ .נ אּב טינ רימ ןפערט ץעגרעניא -- עוויוס רעוועשראוו רעד
 -סירעטקאראכ רעד רעשפע ןיא סָאװ ,יולעּב עילאדעג ןעוועג זיא סע רעװ ,ןייגרעד וצ
 .עכָאּפע רעטנָאמרעד רעד ןופ רעּבאכעמ רעוװעשראוו רעטסשיט

 טָא ןעװ ,ױלעּב עילאדעג ןגעװ רעמ טרעהעג טינ עקאט יזא ןטלָאװ רימ ,ךעלגעמ
 עטכישעג רעד טימ גנאהנעמאזוצ ןיא רעדיװ ןעמיוושפוא טינ סנטצעל לָאז ןעמָאנ רעד
 זיא יצ ,עגארפ יד טלעטשעג רעטשרע רעד טָאה ,יקצאש .י ר"ד .רעטאעט ןשידִיי ןופ
 סָאװ ,רעטאעט ןשידִיי םענופ רעריפ םעד ,יולעּב טימ שיטנעדיא ,רעּבאכעמ רעד ,יולעּב .ג

 .האללעּב : ןעמָאנ ןַײז ןּבירשעג טָאה ןיילא רעּבאכעמ רעד (
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 רעדיװ טָאה לקיטרא סיקצאש ר"'ד .(ו ןרָאי עט-60 ףָאס עשראװ ןיא טריטסיזקע טָאה

 סע ּוװ ,(1929 ,וװ דנאּב ,"סקנּפ , רעקרָאי-וינ) גַײװצרעּבליז .ז ןופ ,ץיטָאנ א ןפורעגסיורא
 טגרָאזאּב ןּבָאה סָאװ ,יד ןופ ןעוועג זיא יולעּב עילאדעג רעּבלעזרעד זא ,ןזיוורעד טרעוו
 -רעד רַימ יװ ,טָאה יולעּב עילאדעג .רעטאעט ןשידִיי רעוועשראוו םענופ ראוטרעּפער םעד
 טסאפראפ זיא סָאװ ,"סעזאמ , קרעװ עשיטאמארד סָאד קורד םוצ ןּבעגעגרעּביא ,ךיז ןסיו
 קרעװ סָאד רעּבָא זיא טקורדעג .ןעכדאּב עמיולש ,רעדורּב סיולעּב עילאדעג ךרוד ןרָאװעג
 .עפוג יולעּב עילאדעג ןופ "ןּבָאגוצ, טימ

 -מאוקרעמפוא רעזדנוא ןדנעװ סָאװ ,ןטקאפ םוכס ןצנאג א םורא יוזא ןעמוקאּב רימ
 -נופ :עגארפ יד זדנוא ראפ ןלעטש ןוא יולעּב עילאדעג רעּבאכעמ רעוװעשראו םעד ףא טַײק
 רעכעלטפאשלעזעג רעכלעוו ןופ ,רוגיפ עטנאסערעטניא יד טָא ןסקַָאװעגסיױא זיא ןענאוו
 -עטיל רעשידִיי רעד וצ גנּויצאּב עקיטראנגייא ןַײז טכארּבעגטימ יולעּב .ג טָאה רעפסָאמטא
 ןיקצאש .י ר"ד אּב טינ טרָאװ ןייק רעּבָא רימ ןעניפעג ןעמעלא םעד ןגעוו ? ךארּפש-רוטאר
 עּבלעזיד רָאנ טריטיצ יקצאש .י .יולעּב ןגעװ עגארפ יד טלעטש רע ּוװ ,לקיטרא ןַײז ןיא
 ּבָאגוצ ןייא טימ ,יקצולירּפ .נ טריטיצ קירוצ רָאי עקינייא טימ טָאה סע סָאװ ,עדערָאפ
 ןיא שיטסישידִיי זיא,/ לכיּב סיולעּב עילאדעג זא ,טסעפ טלעטש יקצאש .י ר"ד :ַײּברעד
 ריד טסעגראפ סעלַײּפסיה סיורג ראפ ...טסישידִיי א ןרָאי רע-50 יד ןיא ."ךעסונ ןוא טסַײג
 טלָאװ סָאד םאגאה) עמָאדקאה רעד ןופ לסיּבא רעטַײװ ןוט רעטעלּב א עליפא יקצאש .י
 ,סָאד לכיּב םענופ ןגירקסיורא טינ טװּורּפ רע ,(ךיוא עמעט סיקצאש וצ סעכַײש א טאהעג
 -ראוו א ןופ קיטסירעטקאראכ רעניימעגלא רעד ראפ ןעמענ ןענאדנופ ךיז טזָאל סע סָאװ
 סָאד טנאסערעטניא טכיזניה רעד ןיא זיא סרעדנוזאּב) טַײצ רענעי וצ רעּבאכעמ רעוועש
 א יװ רעמ טינ ודנוא ראפ טּבַײלּב יזא ןוא .("קע ןיא טאה טלעװ איד עיװ, לטיּפאק
 ױװ ,עקטעקיטע עקידנגָאז-טינרָאג אזא טקנוּפ ,ןרָאי רע-50 יד ןופ טסישידִיי א ןגעװ עסַײמ
 -יטסישידִיי רעד ןופ געװ ןפא ןפרָאװעצ טכידעג ןענַײז סָאװ ,סעקטעקיטע ערעדנא ךאסא
 ,גנושרָאפ-רוטארעטיל רעש

 עטכישעג רעד עייגענ ןענַײז סָאװ ,ןעגנוקרעמאּב רָאֹּפ ַא ןּבעגוצ ,װעגא ,ךיא ליװ טַײהנגעלעג רעד אּב (1

 רעוועשראוו םענופ ןרוּפש יד ןכוז ןעמונעג רעטשרע רעד טָאה סָאװ ,יקצאש .י .עשראוו ןיא רעטאעט ןשידִיי ןופ

 --עשילגנע עליסא--ענעריישראפ ןיא (4--3 ךוּב ,1927 עשראװ ,"רעטאעט שידִייי :עז) רעטאעט ןשירִיי

 -ישרער זיא סָאװ ,"גנוטַײצ עשידֹוי רעיושראוו. יד טצונעגסיוא טינ ןטולכאל רעּבָא טָאה ,ןלאנרושז ןוא ןעגנוטַײצ

 ןופ רעּבַײרש רעד סָאװ ,ןטַײהלעצנײא רָאֵּפ יד ןופ. :לקיטרא ןַײז ןיא טּבַײרש יקצאש .י .רָאי 1867 ןיא ןענ

 רעכעלנע ןא טימ רעדָא סרעגניז רעדָארּב יד טימ ןוט וצ ָאד ןּבָאה רימ זא ,ןעז וצ זיא ,רעּביא טיג ?ץילמה,

 זא ,ןעעועג רע טלָאװ ,"גנוטַײצ רעשידוי רעיושראוו, רעד וצ טרנעװעג ךיז יקצאש .י רעּבָא טלָאװ .*עינאּפמאק

 :סנָאנא רעקידנגלָאּפ ןטרָאד ךיז טקורד דנאנאכָאנ ןרעמונ עכעלטע ןיא

 אנ 22444 ןָאזנאטאנ ןרעה רעד עזה ןיא סעקוועלאנ רעד ףיוא ןטרָאג םענייא טימ עיראוואּב רענִיימ ןיא ,

 עטמהירעּב איד אוו ןעטראג ןיא ןטַײקכעלמעװקעּב עללא טימ רעטאעהט רעממָאז ןייא ןדראוו טעטכירעגנַײא טזיא

 עיראוואּב רעד ןיא .(טכאנ וצ תֹותּבש ךיוא) ןּבעג ןעגנולעטשרָאפ רהוא 81/) סרנעּבא ךילגעט רעגניז רערָארּב
= 

 ."רענייר יכדרמ קרעװנעססע םענעדישראפ דנוא עקנערטעג ערעדנא ךיֹוא ריּב סעשירייּב סעטוג ןעממָאקעּב וצ זיא
 -אּב םישָאראּכ עכעלטע טיִמ רעטעּפש .25 ,24 ,23 ןרעמונ יד ןיא טקורדעג טרעװ סנָאנא רעקיזָאדרעד

 ןופ דנאטשאּב םעד ףא ןעגנוזַײװנָא עטערקנָאק עקינײא טימ ןיוש רעּבָא ,סנָאנא רעכעלנע ןא רעדיװ ךיז טזַײװ
 :עּפורט רעד

 ,רעקימָאק רעניױו רעטשרע רעד ךיוא טרעהעג (.א .נ -- רעגניז רערָארּב יד) טפאשלעזעג רעזיד וצ,

 -עגסיוא רהעז עכלעוו ,זרעימָאטיז סיוא ,סיצנעד ןימָאינעּב קיטסירָאמוה רענעטלעז רעד דנוא ,יקסנעיּבוד עקפאק
 ."ןעללעטשרָאפ ןכאז עטנכייצ

 .1867 רעּבמעװָאנ 30 םענופ 44 א םעניא ןוא רעּבמעװָאנ 23 ןופ 42 .6 םעניא טקורדעג זיא סנָאנא אזא
 -עט ןשידִיי רעוועשראוו א ןופ ץגעטסיקע רעד ןגעװ סערָאשאה יד זא ,ןקרעמאּב וצ ַײדעק ,וועגא ,זיא'ס

 40 עגראק טימ ןיוש ןענַײז ,ןציטָאנ-גנוטַײצ עקילעפוצ ןופ ךאמס ןפא טיוּבעג ךָאנ טציא זיּב ןרעװ סָאװ ,רעטא
 ןופ עידעּפָאלקיצנע עשיסור יד יװ ,עּבאגסיוא רעטנעטעּפמָאק אזא ךרוד טקיטעטשאּב לעִיציּפָא ןעועג קירוצ רָאי
 .םטקסמסאמה (גא8ץזסאתווה) 168דץ, תונסדקסס88תו/ : "עשראוו, טרָאװ ןרעטנוא ןטרָאד ןענעײל רימ .ןָארּפע-זױהקָארּב

 1866 ז., םקססצעגס012088: 1;20מ80 88 ?028". (,סתמ. 008. םץסאזיםעפ 11 0001 0.-11616װ6צ עע 1892, 556 .ז 10 .ּב).
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 -רעד ךיז ןעמ ןעק םעד ןגעװ ?ױלעּב עילאדעג ןעוועג ןסעמערעדניא זיא עשז-רעוו

 רעדארגנינעל רעד ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ענַײז ךעלכיּב ַײרד יד ןופ רָאנ ןסיװרעד לַײװ

 ;עשראוו) "טעמאק רעדָא ןרעטש ןיפ,--1 :ןסייה ךעלכיּב יד .קעטָאילּביּב-עכולעמ רעכעלטנפע

 שינעּביױלרעד-רוזנעצ 1858 ,עשראוו) "םישטארקאז ןיא רעייפ עכילקערש  סָאד ,--2 ,1

 ,עשראוו) "עטסיװ עשינאקיסקעמ רעד ןופ ינארטסאּפ יילוי ססימ ןופ גנוּביײרשעּב ,--3 7

 רעשירארעטיל ןופ געװ רעסיװעג א ןָא ןךיז טנכיצ ךעלכיּב ַײרד עקיזָאדיד ןופ 9

 טַײקכעלגעמ יד טינ רעּבָא ןּבָאה רימ .יולעּב עילאדעג ךרוד טכאמ סע סָאװ ,גנולקיווטנא

 .סקידנגלָאפ רָאנ ןוַײװנָא רעּבירעד רימ ןלעװ ,ןלעטשוצּפָא ךיז םעד ףא יונעג לָאמסָאד

 :גנונעכייצפוא ןא ךיז ףא סנייא רָאנ טָאה ךעלכיּב ענעפורעגנָא ַײרד יד ןופ

 סזצ9!ת. תהע. 1202 40602116 126114ט-

 םעד ףא ."םישטארקאז ןיא רעייפ עכילקערש סָאד, :לכיּב םעד ףא טייטש סָאד

 :שערייפעּב טייטש "טעמאק רעֶדָא ןרעטש ןיפ, לכיֵּב
 1126102581 2 ןע01814600 (60211ג 6114

 : רימ ןענעייל "ינארטסאּפ יילוי ססימ ןופ גנוּבַײרשעּב , לכיּב םעד ףא

 אנא8ץװ18. 6062114 8}1)26ו".

 ,סעידעי יד ןופ עיצאיליּפמָאק א ָאד ןּבָאה רימ זא ,רָאלק רעּבָא ןיא עפוג ךוּב ןופ

 עשילוּפ יד ןיא טכעלטנפעראפ ןעוועג ינארטסאפ יילוי ססימ רעּבלעזרעד ןגעװ ןענַײז סָאװ

 -ילױּפ רעד דמערפ טינ זיא סָאװ ,שטנעמ א זיא ,סיוא טעז ,יולעּב עילאדעג .ןעגנוטַײצ

 יד דמערפ טינ ךיוא זיא םיא .סרעדנוזאּב עסערּפ רעשיליוּפ רעד ןוא ךארּפש רעש

 ךיז טָאה רע סָאװראפ ,עּביס יד ךעלטנגייא זיא סָאד ןוא ,ץנעדנעט-גנורעלקפוא עשיליקסאמ

 רעד ןיא .עיצאליּפמָאק א ראפ לָאמ ערעדנא סָאד ,גנוצעזרעּביא ןא ראפ לָאמניײא ןעמונעג

 :רימ ןענעייל "ינארטסאּפ לוי ססימ ןֹופ גנוּביירשעּב, רעד וצ עמָאדקאה

 רעזעל םוצ,
 ןגָאז ןגיל ןַײא םענייא טרעה ןאמ ןעוו
 .ןגָארטוצ ןשטנעמ ליפ ןופ דלאּב סע טרעװ

 ןקאזעלש ןופ קריצ ןיא עשראוו ןיא ָאֵד ןטָארטעגרָאפ טָאה ינארטסאּפ אילוי ססימ יּוו

 ןופ ןלָאז טָאה ינארטסאּפ אילוי עקיזָאדיד זא ,ןסעומש טרעהעג ןשטנעמ ליפ ךיא ּבָאה

 * * * יי * * ןסָארדראפ קראטש רעיײז ךימ טָאה סָאד .ןעמוקסיורא עפפַא ןוא שנעמ

 ּבָאה גנוניימ עקידנעטשראפמוא רעד ןופ ןטלאהוצקירוצ ןעשנעמ יד ךרוד אד ןּבע ןוא

 :: ...ןּבירשעגפוא עטכישעג עניילק יד ךיא
 ."האללעּב 'ילדג 1858 רעּבמעצעד 22 ןעד עשראוו

 רעד רָאנ טינ "ינארטסאּפ יילוי ססימ ןופ גנוּבַײרשעּב, רעד ןיא זיא שיטסירעעקאראכ

 -אכעמ רעד סָאװ ,סָאד זיא שיטסירעטקאראכ ,ןּבירשעגנָא זיא לכיּב סָאד סָאװ ּבילוצ ,ליצ

 ןשיטסירטעלעּב א ןוא לקיטרא-גנוטַײצ א ןופ ליטס םעד ןשיװצ ָאד ךיז טלקאוו רעּב

 י"טעמאק רעדָא ןרעטש ןיפ, לכיּב ןַײז ןיא ךיוא ךיז טקרעמאּב שינעלקאוו עקיזָאדיד .קרעוו

 סיולעּב .ג רָאלק זיא "םישטארקאז ןיא רעַײפ עכילקערש סָאד, לכיּב םעניא זיולּב

 טמענ רע ,ליטס ןשירארעטילךןכָארּפשעגסױא םעד ףֹא ּפָא ךז טלעטש רע .לאווסיוא

 רעוועשראוו םעד ךיז ראפ ןעעז רימ ,גנורעדליש עטערקנָאק ךאסא קרעװ ןַײז ןיא ןַײרא

 .עגארּפ ןופ ,ווָאּבישזג ןופ ןעניושראּפ ןעעז רימ ,טירָאלָאק
 רעשידיגענ רעשידִיי רעֶד ןופ ןּבעל סָאד ךעלסילשסיוא ָאד טּבַײרשאּב יולעּב עילאדעג

 ךיז טקרעמאּב יולעּב עילאדעג אּב .טּבַײרשאּב רע :ןגָאז וצ קיניײװ רעּבָא זיא'ס .עוויווס

 "יגענ סָאד ןעניורקאּב ןוא ןע ניישאּב ,ןּביוהרעד ךיוא רָאנ ,ןּבַײרשאּב רָאנ טינ ץנעדנעט א

 ּוצ ןָא ךיז רע טגנערטש ןעלטימ עשירעלטסניק-ּבלאה ענעדיישאּב ענַײז טימ .זיוה עשיד

 ,רימ ןּבָאה טֶא .עיצאזילאעדיא רענײמעגלא ןופ ןָאפ א ףא זיוה עשידיגענ סָאד ןזַײװאּב
 .עשראוו ןיא טנארעוויל ןכַײר א ןופ גנוּבַײרשאּב א ,לשַאמעל
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 םעד ףא זיוהנייטש ןייא ןיא -- יולעּב .ג טלייצרעד -- װָאּבישזג רעד ףיא עשראוו ןיא ,
 ןעװעג זיא רע .רעטָאּפ סנסָאנ רעזדנוא ,רעטָאפנעש רענוװא 'ר טניוװעג טָאה קָאטש ןטשרע
 ןיוש ןעמ טָאה ּפָאק ןַײז ןופ רָאה יד ןשיװצ ,רָאי 48 זיּב 46 ןופ ךערע םעד ןיא ןאמ ןייא
 ןוא טנעקעג טינ םיא טָאה סָאװ ,עליפא רעד .עסַײװ וצ ךעלנע ןעעזעג רעטרע לייט ףיֹוא
 זיא רעזיד סָאד ,ןעעזעגנָא םענָאּפ ןַײז ןיא דלאּב טָאה ,טלדנאהעג טינ םיא טימ לָאמנייק טָאה
 .ןּבירשעּב ןּבױא םיא ןּבָאה ריװ יװ ,סעלַײמ עּבלעזיד טימ ןאמ רעכעלרע רענעגייא רעד
 יצ ,רוטאנ ןופ ךאווש ןעװעג זיא יז לַײװ יצ ,םיא ןופ רעגנִיי רָאי עכעלטע טימ יורפ ןַײז
 ןעװעג זיא יז ,םיקָאסא סנאמ ריא ןיא טשימעגנַײרא טינ לָאמנייק ךיז טָאה ,טַײקיטוג ריפ
 טָאה יז ,טַײל עמערָא ןגעג קיצרעהמעראּב ןוא ליאֹכ סעשייא ןייא ,סעינָאקדיצ עסיורג ענייא
 ,םיניויװעעוו םִלינא ןופ טליטשעג טינ טָאה ריט ריא :ןטפעשעג ענעגײא עריא טאהעג
 וצ ןופ ןרָאװעג רעל טינ זיא לטַײּב ריא ןוא םיכרָא ןופ ןועװעג לעפ טינ זיא שיט ריא
 ,.."םידָאסאכ סולימג ןוט

 א םענייא ןופ טלאטשעג רעד ףא ןזיולּב טינ רעּבָא ךיז טיצאּב עיצאזילאעדיא יד
 ךעלנע .ןאמטוג ,ריװג ןטייווצ םענופ גנורעדליש רעד ןיא ךיוא רימ ןעעז עּבלעזסָאד .ריווג
 עכלעזא עלא טנעייל עמ ןעוװ .רעהטוג--ריווג ןטירד םענופ גנורעדליש יד ךיֹוא זיא וצרעד
 ךעלטַײהנײא ןא טימ ןוט וצ רימ ןּבָאה ָאד זא ,ןעמ טעז ,לכיּב סיולעּב .ג ןיא ןלעטש
 -יגענ יד ןלעטשרָאּפ ףראד סָאװ ,טירָאלָאק םענעטלאהעגסיוא ןא ךיז ראפ ןּבָאה רימ ,דליּב
 א אֹּב יולעּב .ג רעּבָא טּבַײלּבראפ ַײּברעד .גנוכעלרעהראפ ןימ א ןיא עוויווס עשיד
 סָאד ןוא - ןטלאטשעג ררעװעשראוו עקיטרָא טימ ןוט וצ טָאה רע ,עוויוס רעטערקנָאק
 עמ סָאװ ,ןעגנולייצרעד עכעלנע ערעדנא ןשיװצ לכיּב סלעב .ג סיוא עקאט טליײט
 .ןקיד .מ .א אּב ךיוא ןעניפעג טנָאקעג רעשפע טלָאװ

 זיא-- ןרָאי רע-50 יד ןופ ןעגנולייצרעד ענַײז ןיא ,סעכָאּפאלָאכעל -- ןקיד .מ .א אּב
 -ראפ-ּבלאה ,רענעטלאהאּב א ןיא ןרָאװעג ןּבעגעג טכיש ןשיריװג םענופ עיצאזילאעדיא יד
 ריװג א ןופ טלאטשעג יד רוגיפ-לאעדיא א ראפ ןעמונעג טרעוו ווָאר סָאד .םרָאפ רעטריקסאמ
 רעדָא ,רעטרופקנארפ א ,רעמאדרעטסמא ןא ךעלנייוועג זיא ריווג רעד .ןשימייה ןייק טינ
 ,דָאזיּפע ןא טימ ןדנוּבראפ עפוג עטכישעג יד טרעװ ,םעד רעסיוא ןוא ,קעסעמאד ןופ רָאג
 א רָאג ךעלרעסיוא טָאה ןוא טַײהנעגנאגראפ רעטַײװ רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ
 -על ,רָאפ סע טמוק יוזא .ןטַײצ סקיד ןופ טַײקכעלקריװ רעטערקנָאק רעד וצ סעכַײש עּפאנק
 -רעד) "רעטכָאט ענעּפָאלטנא יד, ןרָאי רע-50 יד ןופ גנולייצרעד סקיד .מ .א ןיא ,לשָאמ
 א טימ ןוט וצ ָאד ןּבָאה רימ .(1855 שינעּביױלרעד-רוזנעצ ,1856 ,עשראוו ןיא ןעניש
 -ירַּבאֹפ א ,ריוװג ןסיורג א ןופ זױה ןיא ּפָא ךיז טליּפש סָאװ ,עטכישעג-עּביל רעדנענאּפש
 טרעדנוה רָאי א ראפ, :ץאז ןלענָאיצידארט ןטימ ןָא ךיז טּביײה גנולייצרעד סקיד רעּבָא ,(1 טנאק
 טימרעד --'רלווג רעסיורג ןייא םאדרעטסמא טָאטש רעסיורג רעד ןיא טניֹוװעג טָאה קירוצ
 יז ןוא טרילאּוװראפ סָאמ רעשּפיה א ןיא טכיש ןשיריװג םענופ עיצאזילאעדיא יד טרעוו
 טָאה קיד .מ .א ּוװ ,טרָאד ,רעּבָא טרעקראפ .טַײקידסעשָאמאמ ןוא טַײקלעוטקא ריא טרילראפ
 יד ןיא רע טָאה ,טַײצ ןַײז ןופ עוויוס רעשידיגענ רעטערקנָאק רעד וצ ןייגוצ טווּורּפעג
 ,לשָאמעל ,יװ ,ןָאט ןשיריטאס ןסיוועג א ןופ ןטיהנַײא ךיז טנעקעג טינ ךָאנ ןרָאי רעס
 .(1855 שינעּבױלרעד-רוזנעצ ,1856 ןענישרעד) *ןיילא לקיצַײכ , ןיא

 טינ רַימ ןטלָאװ ָאד ןעװ ,ןלעטשּפָא ךיז ליפיוזא ןעװעג ַײדעק טינ טלָאװ טארּפ םעד ףא
 טרעדנוהרָאי ןט-19 טפלעה רעטשרע רעד ןיא ךיז טָאה סָאװ ,עיצידארט א טימ ןוט וצ ןּבָאה

 -עּביל א םורא רעדנאנאפ ךיוא ךיז טלקיװ *םישטארקאז ןיא רעַײּפ ןכילקערש. םענופ טעשזויס רעד (}
 עפַײרס א רָאפ טמוק סע ןעװ ,טכאנ א טימ ןָא ךיז טּבײה סָאװ ,עגירטניא עטלקיווראפ א ָאד ןּבָאה רימ .עטכישעג

 א רענײא טאט רעשידלעה ןַײז טימ סיורא ךיז טזַײװ עפיירס רעד סייעּב .עשראוו ןופ טַײװ טינ ,םישטארקאז ןיא

 טנאקאּבמוא ןא רעַײפ םענופ סיורא טעװעטאר רעטאפנעש רעגנוי רעד .רעטאפנעש ,ריווג רעוועשראוו א ןופ ןוז

 ענעדיישראפ רעּביא טַײצ רערעגנעל א ןופ ךעשעמ ןיא יז רע טכוז םעדכָאנ ןוא ,ריא ןיא ךיז טּבילראפ רע ,לדיימ

 . .טעטש
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 ןרָאי רע-50 יד ןיא קרעװ ענַײז ןיא טָאה קיד .מ .א .רוטארעטיל רעד ןיא טרעגריּבעגנַײא
 -ָאלטָאג ןיא ןענופעג קורדסיוא ןטסטעליוּב ריא טָאה סָאװ ,עיצידארט יד טצעזעגרָאפ רָאנ
 ,"ךוטקעד, סרעּבָאלטָאג ןופ דלעה רעד טגָאז -- דנאלשטַײד ןיא ,וטסעז, ."ךוטקעד , סרעּב
 עכלעזא ךָאנ ןוא אדנאל ,ץיוורוה ,טרָאּפָאּפאר--םיסָאכויעמ עסעמע יד עקאט ןענַײז--עלעסָאל
 -ויעמ טשינמוא ןוא טסיזמוא רָאנ ןענַײז רעּבָא סעּבארקש עגיה יד ........ןֹכלַלג
 ,"םיסָאכ

 ַאּב ךיוא--עיצא:ראוו רעדנא ןא ןיִא םאגאה--רימ ןעעז ,ןרעּבָאלטָאג אֹּב סָאװ ,עּבלעזסָאד |
 יװ ,סעצָארּפ ןטימ קראטש סרעדנוזאּב ךיז טריסערעטניא סָאװ ,דלעפנעסקא .ןדלעפנעסקא
 טיהראפ ,קרעװ עכעלטע ןיא סע טרעדליש ןוא עיזאושזרוּב-סיורג עשידִיי יד ףוא טמוק סע
 רעטסעווש ןוא ּבַײװ ןוא ןאמ , עמארד רעד ןיא .גנויצאּב עּבלעזיד סָאמ רעשּפיה א ןיא ךָאנ
 ,(רעדנעלגנע) דנאלסיוא ןופ ןעמוקעג ,אושזרוּב רעשידִיי א םיא אּב טרירוגיפ "רעדורּב ןוא |

 -עפָאה ןוא סעיטאּפמיס סדלעפנעסקא ךיז ןעיצ טלאטשעג רעקיזָאדרעד וצ יװ ,טעז עמ ןוא
 םענעגייא ןא ןופ ןעגנוטערטסיורא עטשרע יד ךיוא ןיוש טעז דלעפנעסקא ,סעמע ,ןעגנונ
 רעּבָא טנָאטאּב דלעפנעסקא .(ןאמסקָא ,עווייצאמ לכימ) אושזרוּב ןכעלטלעוו ּפיט ןשימייה
 יד טָאה ּפיט םעַײנ םענופ גנומערופסיוא רעד ןיא זא ,רעדיװ ןוא רעדיװ "לכיטנרעטש, ןיא
 ןעעז ןדלעפנעסקא אּב "טורקער ןשידִיי ןטשרע, ןיא .דנאלסיוא טליּפשעג עלָאר עטסערג
 -וגיפ ,דנאלסיוא יװ ,ןפױא ןּבלעז ןפא טאמיק .גנונַײשרעד עשיטסירעטקאראכ ןייא ךָאנ רימ
 רעלארטנעצ רעד ןגעוו טגָאזעג טרעװ סע יװ ,ןרעה רימ .עשראוו טָאטש יד ךיוא ָאד טריר
 ןַײד סָאװ ,סָאד, :אושזרוּב ןשידִיי ןטרעלקעגפוא םעד--רעגולק ןרא--קרעוו םענופ רוגיפ
 םורָאװ ,עוויוט עסיורג א ריד ראפ ןזעװעג זיא ,ןּברָאטשעג ירפ יוזא ןענַײז עמאמ-עטאט
 ןּבילּבעג וטסלָאװ ,עשראוו ןייק ןרָאװעג לגלוגעמ טינ וטסלָאװ ,ןּבעל ןזעװעג עדייּב ןלָאז ייז
 ..."עלעדִיי רעלאוויּבענ א

 ריווג רעד ּוװ ,"ליּפש-רעשיוא-ןצּבאק , סדלעפנעסקא ןיא ךיוא טנָאטאּב טרעװ עּבלעזסָאד
 א ןעװ ,רָאי ייוצ לקאכאס ןעװעג טלא זיא רע זא ,ךיז ןגעװ טליײצרעד רעגולק ןרא
 גנודליּב עקיטיינ יד ןּבעגעג םיא ןטרָאד ןוא עשראוו ןייק טריפעגקעווא םיא טָאה רעטעפי

 .םורא ךיז טוט סָאװ ,סעלא ףא קוק ןכעלטלעוו םעד ןוא
 םוצ ןיוש טמוק  ָאד סָאװ ,טנאסערעטניא טימרעד יא לכיּב סיולעּב עילאדעג

 -שילוּפ יד ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןעעז רימ .עפוג עיזאושזרוּב עשיד'י רעוועשראוו יד טרָאװ
 רעטסעפ רעמ א ףא טעּבראעגפורא טאהעג רעִירפ ךיז טָאה סָאװ ,עיזאושזרוּב עשידיי

 ןּביולג ןיוש טגָאמראפ יז ,טעטירָאטװא ףא ןיוש טרידנעטערּפ ,עיציזָאּפ רעשימָאנָאקע-לא;צַאס -
 רעטַײװ ןלעװ רימ יװ ,טעװ טנעמָאמ רעקיזָאדרעד טָא .גָאט ןקידנגרָאמ ריא ןיא ,ךיז ןיא

 יד ןיא ןלוּפ ןיא רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןופ רעטקאראכ ןצנאג םעד ןעמיטשאּב ,ןעז !
 -רעּביא אזא ןופ םָאטּפמיס ןטשרע םעד רימ ןּבָאה יולעּב .ג אֹּב ,ןרָאי רע-60 ןוא רע"
 -ילאעדיא רעקיסיוכרוד רעד ןופ ןָאט רענעכַארטשעגרעטנוא רעד ךיז טמענ ןופרעד ,ךָארּב
 -ילאעדיא ןופ ןָאט ןייא רימ ןּבָאה "םישטארקאז ןיא רעַײּפ , סיולעּב עילאדעג ןיא .עיצאז

 ָאד רימ ןּבָאה יזא טקנופ .רעזַײה עשידיגענ עכעלט ע ןופ גנורעדליש רעד ןיא עיצאז
 רעד ןופ טפנוקוצ רעד ,רעדניק עשידיגענ יד ןופ גנורעדליש רעד ןיא ןָאט ןּבלעזמעד ןוא ןייא !

 :ןוז סרעטאפנעש ריװג םעד ןופ גנורעדליש יד זיא טָא .עיזאושזרוּב רעשידיי
 ןועװעג זיא ,עפיירס רעד אּב ןעעזעג ָאד םיא ןּבָאה ריװ סָאװ ,שנעמ רעגנוי רעד;

 ...עשראוו ןיא טנארעוויל רעכַײר ןייא ,רעטאפנעש רענוװא 'ר ןופ ןוז רעד ןסָאנ !
 ןייא ןגעק קיצרעהמעראּב ,טקישעג ,גולק ןזעװעג זיא ,ןוז ןַײז ,רעטאפנעש רעגנוי רעד

 יד ןופ ןסאלק יד טקידנעעג טָאה רע .רעטָאפ ןַײז יװ לדנאה ןיא ךעלרע ןוא ןעמערָא
 ןעש רעיײז טָאה ,ןכארּפש ףניפ זיּב ריפ ןופ טציזאּב טָאה ,עשראוו ןיא על וש-רעניּבאר
 ןוא ,ךיורּבעג ןַײז ריפ טוג גונעג לדיפ רעד ףא ןליּפש טנָאקעג ךיוא טָאה ןוא ןּבירשעג
 ענַײז ןופ ענייא טאהעג ךיוא יקסװעגרָאעגָאװָאנ ןיא טָאה ,רענוװוא 'ר ,רעטָאפ רעד לַײװ
 ,רע טָאה טסּוװעג ןוא ןשנעמ ןשיװצ ןכאמ טנאקאּב ןוז ןַײז טלָאװעג טָאה ןוא ןטפעשעג
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 ןרָאי רע-60--רע-50 יד ןיא םירּבאכעמ רעוװעשראוו-רעדנעלסיוא .נ 10

 עלעטש ענַײז ףיוא ןסָאנ ןוז ןַײז רע טָאה ,ןזָאלראפ וצ ןעמעװ ףיוא ָאד ךיז זיא סע סָאד
 "...טקישעג יקסװעגרָאעגָאװָאנ ןייק

 זא ,ךעלטַײז עטשרע יד ןופ ךָאנ ןעמ טעז ,ךוּב סיולעּב עילאדעג טנעײל עמ ןעוו
 -לעה עטּבראפאּב-שיטנאמָאר א ןיא ןעלדנאווראפ רעטאפנעש ןגנוי םעד ליוו רעּבאכעמ רעד
 רעכעלטפאשלעזעג זיא סע רעכלעװ ףא טינ רעּבָא ךיז טלאה קיטנאמָאר יד .רוגיפ עשיד
 -נערעפידניא רעטוילָאסּבא .לוש-רעניּבאר יד טקידנעעג טָאה סָאװ ,דלעה ןגנוי םענופ טאט
 דלעה רעד .רעטאפנעש ןגנוי םעד טָא טריזירעטקאראכ טַלקיטעט רעכעלטּפאשלעזעג וצ םזיט
 רעּבָא זיא רע .טַײקמורפ ןוא "טַײקשידִיי, ןופ גנורעּפרעקראפ יד טינ ךיוא לָאמסָאד זיא
 ףראד עּביל רעד טָא ןופ קיטנאמָאר יד ןֹוא ,עּביל רעשיטנאמָאר רענייש א ןופ דלעה רעד
 ןוז ןטריזיליװיצ םעד ,וָאּבישזג רעוועשראוו םענופ דלעה םעד ,םיא ךיוא ןעניישאּב סע
 ,טנארעוויל ןכַײר םענופ

 שעדיוכ ןיא ךיז ןפערט סָאװ ,עגאט ענעש יד ןופ ענייא ןיא ,רָאי ןרעדנא םעד ןיא,
 . ףלארטש עריא .טמעראוועג טוג ךָאנ טָאה ענָאז יד .ךַײלג דניז טכאנ ןוא גאט ןעװ ,לולע
 רעד עכלעו ,רעטעלּב יד טנקירטעג ןּבָאה ןוא םישטארקאז ןופ טנגעג יד טנַײשאּב ןּבָאה
 ןייא ןזעװעג זיא סע .רעמייּב לייט ןופ טגָאיעגּפָארא טָאה טניוו רעמעראוו ןוא רעמענעגנא
 עצראווש יד ךרוד לקנוטּבלאה ןעװעג ןיוש ןיא טָאטש רעד ןיא .גנאגרעטנואדענָאז ןופ ָאש
 רעד .עפיירס רעכעלקערש רעד ךָאנ ןּבילּבעג ךָאנ דניז טרָאד עכלעוו ,רעזַײה עטנערּבעגנָא

 ןופ יװ ןצנאגניא ןעזעגסיוא טָאה ,טָאטש רעד רעטניה זיא טרָאד רעכלעוו ,רעּבָא גראּב רעכיוה

 זיא גראב םעד ףיוא .גָאט ןטימ ןיא יװ ,טנַײשעג ךָאנ ענָאז יד טָאה טרָאד לַײװ ,דלָאג
 יד ףיוא ןטַײװ ןופ טקוקעג טָאה רע .ןסָאנ רעטנאקאּב רעזנוא רעה ןוא ןיה ןעגנאגעגמוא
 ןייאא ןיא ןעמאזַײּב ןעייג עדייּב יװ ,עװרענ רעד ןופ ןוא לסַײװ רעד ןופ ןרעסאוו ענעש
 סיא טעז סנייא .סיוא טינ ערעדנא סָאד טימ סנייא ךיז ןשימ ןוא טרָא
 ןעעזעג טָאה רע .ןטָאש רעד ןיא לגיּפש ןייא יו ערעדנא סָאד ןוא ,לָאטשירק יװ
 ןוא (קיצנאד ךָאנ ןַײז זומ) עקָארק ןופ ןשנעמ טימ סעוװװטארט רעסאוו סָאד ףא ןעמיווש
 .רעדיל עקיטסול ַײּברעד ךיז ןעגניז ןוא ןסע ךיז ןכָאק ,רעַײּפ ןייא אּב םורעה ןציז לייט יװ
 רענעש רעד ןופ טַײװ ןזעװעג ךָאד דניז ןעקנאדעג ענַײז ןוא ,ןעעזעג ,טקוקעג טָאה רע
 טכוזעג ןּבָאה ןוא טלעוו רעצנאג רעד ןיא טאמיק טּבעװשעגמורא ןּבָאה ןעניז ענַײז .טנגעג
 "..,ץרעה ןַײז ןופ דיירפ יד

 -אּב ןעװעג ןרָאי רע-50 יד ןיא זיא סע סָאװ טימ ,םעד ןופ סעלא סָאד זיא טַײװ יו
 .מ .א ןופ ןָאט ןשיטסילאנָאיצאר ,םענעקורט םעד ןגעקא .רוטארעטיל עשידִיי יד טקיטפעש

 סָאװ ,ךעסונ רעשיטנאמָאר-לאטנעמיטנעס רעַײנ א טלעטשעגסיורא טרעװ ןעגנולייצרעד סקיד
 .ןדלעה רעקעסעמאד ןוא רעמאדרעטסמא עשיטָאזקע ףא טינ ןיוש לָאמסָאד ךיז טיצאּב
 רעד ןופ טלאטשעג א טמענ רע סָאװ ,ןירעד עדארג טייטשאּב וטפוא סיולעּב עילאדעג
 -ימירפ יו .עּביל רעשיטנאמָאר א .ךרוד ןּביײהרעד יז ליו ןוא עוויווס רעשידיגענ רעקימורא
 טעליוּב סיורא ץנעדנעט יד ךָאד טערט ,ןעלטימ ענַײז ןַײז טינ ַײּברעד ךָאנ ןלָאז סע וויט
 .רָאלק ןוא

 ֹזיּב ,רעגעלעג םענַײז ןופ ןסירעגפיוא ךיז רע טָאה ,טנַײשעגפיוא ענָאז יד טָאה םיוק,
 רע טזיא רעּבָא גָאטימ ךָאנ ,ןטפעשעג סרעטאפ םענַײז ןיא ןָאטראפ ןזעװעג רע זיא גָאטימ
 םישטארקאז ךָאנ ךַײלג לסַײװ רעד ןֿבענ טזיא ןוא סופ וצ יקסוװעגרָאעגָאװָאנ ןופ סיורעה
 ןופ טקוק רע יװ ,גרעּב ןכיוה םעד ףיוא טייטש רע יװ ,םיא ריװ ןעעז טצעי .ןעגנאגעג
 םעד טכוז רע ?ןריולראפ סָאװ ָאד טָאה רע יצ ?ָאד סָאד רע טכוז ןעמעװ .ןטַײז עלא
 רעַײפ ןופ טעטערעגסיורעה טָאה רע ןכלעו ןיא ,גָאט םעד רָאג רעשפע ןוא ,גָאט ןקיטכענ
 עגאט עזיד .ַײּברעפ ןיוש דניז עגאט עזיד .ןיינ .עטנאקעּבמוא רָאג ןוא עטּבילעג ענַײז
 : *...קירוצ רעמ טכינ ןיוש ןעמאק

 ןזיװאּב טאהעג ןיוש ךיז ןּבָאה הוטארעטיל רעד ןיא ןעו ,רעטעּפש רָאי 30 טימ
 םעַײנ א ףא טאהעג סָאװ-רָאנ טָאה עלעדנעמ ןעװ ,קרעװ סעצערעּפ ,סמעכיילא-םעלָאש

 יא
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 רעשיטנאמָאר א ןגעװ טליײצרעד טָאה סָאװ ,קרעװ סָאד טעּבראעגרעּביא ןפיוא-רעגייטש
 ןּבָאה רימ יו ,סערוש עכלעזא ןיוש ןּבָאה טַײצ רענעי וצ -- "ןעמורק םעד עקשיפ;,-- עּביל
 -עטיל רעטכאמעגכרוד ןיוש גנאל א ןופ לאּפּפָא רעד יװ ,ןטליג ןעמונעג ,טריטַיצ סָאװ רָאנ
 רע-50 יד ןיא .רוטארעטיל רעד ןיא "עשירעמָאש , ענעפורעגיוזא סָאד יװ ,עפוקט רעשיראר

 ןופ עּביל עשיטנאמָאר יד ןרעדליש טװורּפעג טָאה יולעּב יװ ,ךעסונ רעד זיא רעּבָא ןרָאי

 -דנאטש ןלעמרָאפ-ןייר ןופ עליפא--רוטארעטיל רעד ראפ ןעװעג ,דלעה רעוװעשראוו ןַײז
 -יטנעס רעד זיא גנולייצרעד לייט רעטסערג רעד ןיא .זירּפרויס רעטכירעגמוא ןא--טקנוּפ
 עצנאג יד טלאה יולעּב .ג ,ךרוד ןוא ךרוד ףא ןטלאהעגסיוא ךעסונ רעשיטנאמָאר-לאטנעמ
 -עג סרעדנוזאּב טרעװ סָאװ ,דנאטשוצ ןטגנערטשעגנָא ןא ןיא םענַײז דלעה םעד טַײצ
 םעד ףא--לָאמנייא) רעטנאקאּבמוא רעד טימ ןשינענעגאּב עלופסינמייהעג יד ךרוד טקראטש
 יד ּוװ ,עשראוו טָאטש ןיא סאנ ןטימניא -- לָאמ ערעדנא סָאד ,םישטארקאז ןיא םעליוסייּב
 -ַאר , ןשיּפיט םעד ָאד ןּבָאה רימ .(טדניושראפ ןוא עגער א ףא ךיז טזַײװאּב עטנאקאּבמוא
 רעד טימ ןיילא רענייא טּבַײלּב דלעה רעד ןעװ ,גנעגריצאּפש עגנאל יד -- טסעשז "ןשיטנאמ
 ךיז ןגָארטמורא סָאד :טסעשז "ןשיטנאמָאר ,-טסכעה - ןטייװצ א ךיוא ָאד ןעעז רימ .רוטאנ
 ןרָאקיז ןַײז טיול ןיילא טָאה דלעה רעד סָאװ ,טערטרָאּפ סרעטנאקאּבמוא רעד טימ
 ָּ .טנכייצעג

 ןשיטנאמָאר-לאטנעמיטנעס םעד ַײרטעג ןּבַײלּבראפ ןירעד עליפא ליװ יולעּב עילאדעג
 -לאמ םעד ןגעק ןטערטסיורא ףראש דלעה ןַײז טוָאל רע סָאװ ,גנולייצרעד ןַײז ןופ ךעסונ
 .ןכדאש םעד ןגעק :עּביל "רעשיטנאמָאר, רעדיווטעי ןופ סעװַאמאכ

 ןיא טימ ןלעװ לָאז רע סָאד ,םעד ןופ ןזעװעג ןעקגאדעג ענַײז דניז רעּבָא טַײװ;
 -עג ןּבָאה סָאװ ,ןרעטלע ענַײז ןּבָאה טלעפעג טַײװ ,ןּבָאה ענעסאכ רעמיצנעיורפ סערעדנא
 יִד ףיא ךעדיש ןייק טציא ויּב ךָאנ זיא ןוו םעריא רעטאפנעש ןגנוי םעד .סָאד טניימ
 4"..ןסָאנ רעזנוא טימ ןעוועג סע זיא טשרעדנא ץנאג .ןעמוקעג ןעקנאדעג

 סיולעּב עילאדעג ןיא ָאד ּפָא ךיז ןליּפש "רעטרעוו ןגנוי םענופ ןדייל, יד טינ ריש
 טימ טנַײשאּב ץלא זיא ָאד ,לופסינמייהעג ץלא זיא ָאד ."םישטארקאז ןיא רעַײּפ ןכילקערש,
 רעד טימ טליּפשעג טָאה סע סָאװ ,עּביל רעטשרע רעד ,עּביל רעשיטנאמָאר רעכיוה רעד
 -וצ .עשראו טָאטש ןופ עיזאושזרוּב עטריזיעּפָאריײא-ךעלשידִיי יד רוטארעטיל רעשידלי
 -עלאּב יד עיזאושזרוּב רעשידִיי רעד טָא ןיא ןעוועג רעּבָא ןענַײז טעוועדנופעגנַײא ליפ !

 ריא ןופ טלאהניא רעשיעדיא רעד ןעװעג זיא ןיימעג וצ ,סעיצידארט עכעלשידיי-שיטאּב
 סע זא ,ןעגנאלראפ ןוא סעגָאסאה עריא ןיילק וצ ,"עיצאזיליוויצ  רענעמונעגרעּביא-טשרָאקַא
 -רעוו ןגנוי א ןופ טלאטשעג רעד וצ סכעלנע סעּפע ןסקאווסיוא עוויווס רעד טָא ןיא לָאז
 רעװעשראו םענופ לטנאמ ןשיטנאמָאר םעד רעטנוא יװ ,ךעלקריװ ןעעז רימ ןוא ,רעט
 -אּב עּביל עלופסינמייהעג יד ,לסעּבעלאּב רעװעשראוו א ןכיגניא ךיז טקעלּפטנא דלעה
 םענעי וצ ּפָארא לָאמאטימ טקניז גנולייצרעד יד ןוא ,לאניפ ןסיז-ךעלגערטרעמוא א טמוק
 אב ןעגנוליצרעד עכעלנע ךאסא ןיא ןּבָאה רימ סָאװ ,רעגייטש ןשיטאּבעלאּב-ןקורט
 -עּב ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא טרעפרעקראפ זיא סָאװ ,וויטָאמ רעד .ןקיד .מ .א
 רימ .טַײקשיטאמָאטּפמיס עסיורג ןַײז טינ ןופרעד רעּבָא טרילראפ ,גנולייצרעד סיול
 סיורא טקור ןליוּפ ןופ עיזאושזרוּב עשידִיי יד יװ ,טזַײװאּב סָאװ ,לאפ א ךיז ראפ ָאד ןּבָאה
 -עדיא רעטמורפראפ ןופ ןַײש םאּב ליװ סָאװ ,רעּבַײרש א םענייא ןרָאי רע-50 יד ןיא ךָאנ

 ענַײז ןּבָאה טלעפעג טַײװ ;.+ .ןזעװעג ןעקנאדעג ענַײז דניז רעּבָא טַײװ,) ןעגנורעזאכרעּביא עטּפָא יד (

 רעּבָא ךָאד, :רעדָא ..."קירוצ רעמ טכינ ןיוש ןעמוק עגאט עזיד .ַײּברעּפ ןיוש דגיז עגאט עזידע :רעדָא ..."ןרעטלע

 עשירָאטיר יד ,(...ףםעניכעּב טינ ןגיוצעג ץרעה סָאד םיא טָאה רעּבָא ךָאד .ןעמוקעג רעה ריה טסנָאזמוא טּכינ רע זיא

 עשיטעטאּפ רעדָא "/?ןריולראפ סָאװ ָאד טָאה רע יצ ? ָאד סע רע טכוז ןעמעװ. :סעגארפ ,לשָאמעל ,יװ ,ןרוגיפ

 ןייֵא טרעהעג טָאה רע לַײװ ,ןּגעל ןַײז טלעטשעגנַײא ךיז טָאה רע !ָאיי :ןעמָאנ סרעּבאכעמ םענופ סעקילּפער

 -געמיטנעס םענעּבױהעג םענעי ןופ ןכירטש עכעלכאוּפש עלענָאיצידארט ןענַײז סעלא סָאד ----...יירשעג ךעלרעמעי

 .רינאמ-גנולייצרעד רעשירעמשטַײד ןַײז ןיא ןריפגַײרא טווּורּפ יולעּב .ג סָאװ ,ךעסונ ןשיטנאמָאר-לאט



 /  ןרָאי רע-60--רע-50 יד ןיא םירּבאכעמ רעוועשראוו--רעדנעלסיוא ;נ 172

 טעּברא רע ,דלעה ןַײז ךיז טניפעג רע ,עוויװס עשידיגענ עטערקנָאק יד ןרעדליש עיצאזילא
 -עדיא וצ ץנעדנעט יד טָא ןרעּפרעקראפ ףראד סָאװ ,ליטס ןטּבראפאּב-שיטנאמָאר ןַײז סיֹוא
 טינ לָאז טקעפע רעשירעלטסניק ןַײז ןדיישאּב יװ ,ווּורּפ רעטשרע רעד טָא ןוא .עיצאזילא
 -באכעמ רעוועשראוו יד ןופ עוויווס רעד ןיא ןַײרא ןפיוא ןטסעּב ןפא זדנוא רע טריפ ,ןַײז
 ,ןרָאי רע-60--רע-50 ןיא םיר
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 "לכיטנרעטש , סדלעפנעסקא ןגעק טירטסיורא ןַײז ןוא ףור .ּב .א

 רעשידִיי רעוועשראוו רעד ןיא ךיז טזַײװאּב יולעּב עילאדעג טימ קיטַײצניײא טאמיק
 .-רעד .ףור עיכארּב-רעדגיװא ןעמָאנ ןטימ רעּבאכעמ רעטייווצ א ןרָאי רע-50 יד ןיא עוויווס
 רעד ןיא טנכייצראפ ןעװעג טינ עליפא טַײצ רעטצעל רעד רָאג זיּב ןיא רעּבאכעמ רעקיזָאד
 ןיא רעגינ .ש טָאה ,רָאי 1928 ןיא ,גנאל טינ ָאד טשרע .עיפארגָאְילּביּב רעשידִיי
 ןעמָאנ םעד טנאמרעד (טפעה 4 ,'סקנּפ, רעקרָאי-וינ) ןקיד .מ .א ןגעװ לקיטרא ןא םענַײז
 ;ןטרָאד טּבַײרש רעגינ .ש סָאװ טָא .ףור .ּב .א

 רע-60 יד ראפ ןופ ָאזלא ,1857 רָאי םעד ןופ לכיּב-עסַײמ שידִיי א טנאקאּב זיא רימ,
 ןעראּברעדניו םעד טימ ןהאז סרעשיפ ןייא ןעדריגלא ןאפ עירָאטסיה,, יד זיא סָאד .ןרָאי
 ךרוד ןעּבירשעג ,רעכיּב עשטַײד דנוא עשינלָאּפ ןָאפ ןעממָאנעג ןעקנאדעג יד ...גניר
 -יּבלעזרעד .(ןּבעגעגנָא טינ טרא-קורד .לייט ייווצ ןיא) "1857 רהָאי ןיא ףור ייכרּב רודגיּבא
 ןיב רעדָא םינמזה ןיּב רעד, לכיּב א טכעלטנפעראפ 1866 רָאי ןיא טָאה רעסאפראפ רעק
 רעטשרע רעד ןיא .1866 ,עשראוו ,"ףור ייכרּב רודגיבא ןופ ןעּבירשעג לאניגירָא לגרל לגר
 טלָאװ ףור רעדגיווא עליפא ןעוו רעּבָא .ָאטינ ףור ןעמָאנ רעד זיא "ןָאקיסקעל, ןופ עּבאגסיוא
 ךיוא םיא ןעמ טלָאװ ,רעִירפ רָאנ ,טויּבעד סקיד ךָאנ ,1857 טשרע טינ לכיּב ןַײז טכעלטנפעראפ
 זיא "עירָאטסיה, ןַײז .קיטסירטעלעּב-עלָאקסאה רעד ןופ רעּבײהנָא ןראפ ןענעכער טנעקעג טינ
 ,זיא רעקיא רעד ןוא ,"רעכיּב עשישטַײד דנוא עשינלָאּפ ןָאּפ ןעממָאנעג , זיא יז ,לעניגירָא טינ
 אז, .לאלכיּב רוטארעטיל טינ ןוא גנורעלקפוא טינ ,טיּפָארּפ ןעוועג זיא קעוװצ ריא סָאװ
 טימ ךיז סע סאד --עדערָאפ עשירעמשטַײד ןַײז סיוא רע טזָאל--ןעהעז עדרעוו ךיא רלאּב
 ."ןעּבַײרש סעירָאטסיה ערענעש ךיא עדרעוװ ,טפיוקראפסיוא טיּפָארּפ

 זא ,טולשאּב םוצ ןעמ טמוק ,לקיטרא סרעגינ .ש ןיא לעטש עקיזָאדיד טנעייל עמ ןעו
 סנעזייר .ז ןיא ןעניפעג רימ סָאװ ,סעריקכ עשירָאטסיה-רוטארעטיל עקיניזפיט עיצקעלָאק יד
 -עג ןעמ טלָאװ גנוקרעמאּב סרעגינ ,ש ןופ .טּפעשעגסױא טינ טַײװ ךָאנ זיא ,"ןָאקיסקעל,
 קיד .מ .א יוזאיוו ,ףורעד ןזַײװאּב עלאטנעמוקָאד סעמעעּב טגָאמראפ רע זא ,ןעניימ טנעק
 עװָאשכאמ זיא סע רעכלעװא ןופ טיהעגּפָא טַײקיטעט רעשירארעטיל ןַײז ןיא ךיז טָאה
 -נעמ ןענעיײלרעּביא רעדיװ טעװ רע ןעװ ,רעגינ .ש ןגָאז טעװ סָאװ ןוא ."טיּפָארּפ , ןגעוו
 ןגעװ טדערעג ךױא טרעװ סע ּוװ ,"עסקאט, רעד ןופ טקא ןטפניפ םוצ טפירשוצ סעלעד
 לכיב "ןיד, א ןוא "קיד, א ןופ ךעקעמ םעד ןגעװ ,"עסַײמ רעקיזָאדרעד ראפ ןזײלּפָא,
 ?...װ .זא .א

 זא ,טכא ןיא טמענ עמ ןעװ ,גנוצאשּפָא סרעגינ .ש סיוא טעז ענדָאמ סרעדנוזאּב
 ןיּב. ספור .ּב .א ."םינמזה ןיּב , ךוּב ספור ךיוא טנעה יד רעטנוא טאהעג טָאה רעגינ .ש
 רע-60 יד ןופ ןטנעמוקָאד עשירעלטסניק עטסטנאסערעטניא יד ןופ רענייא זיא "םינמזה
 רימ ןּבָאה ָאד לַײװ ,ראפרעד קידריװקרעמ סרעדנוזאּב זיא סָאװ ,טנעמוקָאד א ,ןרָאי
 ."לכיטנרעטש, סדלעפנעסקא .י ףא רעפטנע ןימ א (עפוג ףור .ּב .א ןָא טוַײװ סע יו
 -שיליוּפ רעד ןופ טכיש רעצנאג א יוזאיוו ,"םינמזה ןיּב , ספור .ּב .א ןופ ךיז ןסיוורעד רימ
 טכיש רעד טָא יוזאיוו ,קרעװ עשיריטאס סדלעפנעסקא .י ןעמונעגפוא טָאה עוויווס רעשידִלײ
 טרא ןטייװצ א גנורעדליש רעשירעלטסניק סדלעפנעסקא ןגעק ןלעטשסיורא טווּורּפעג טָאה



 173 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאַילּביּב

 סעלא סָאד טָא זיא .סעדיסכ סָאד ןריטיליבאער לָאז סָאװ ,גנורעדליש עשירועלטסניק
 -אעדיא-שירעטסיליפ םעד ,ףור .ּב .א וצ גנּויצאֹּב סרענינ .ש ןקיטעטשאּב טלָאזעג סע טָאה

 -עטיל רעשידִיי רעד ןופ גנולקיווטנא רעד ןיא "טיּפָארּפ, ןופ עלָאר רעד ףא קוק ןשיטסיל
 ,,? רוטאר

 ?ףור .ּב .א ןסעמערעדניא ןעוועג רעּבָא זיא רעוו
 ךָאנ טסּוװאּב זדנוא ןענַײז ,רעגינ .ש טנָאמרעד סע סָאװ ,ךעלכיּב ייווצ יד רעסיוא

 ןכירטש עניימעגלא ץנאג ןיא טַײקכעלגעמ א יז ןּביג ןעמאזוצ עלא ןֹוא ,ערעדנא עקינייא
 .ףור .ּב .א ךרוד טכאמ סע סָאװ ,געוו םעד ןקרעמנָא

 טכא עצנאג קעווא ןעייג ,ןענישרעד זיא (:"ןעדריגלא ןופ עירָאטסיה, יד יװ ,םעדכַאנ
 1865 ןיא ןענַײשרעד ןאד ןוא .ךעלכיּב ענַײז ןקורד רעדיװ ןָא טּבײה ףור .ּב .א רעדייא רָאי
 ןופ לייט רעטשרע רעד ןוא "קילג םעניילק םעד טימ עזָאר-עילעדא, לכיּב סָאד דנאנאכָאנ רָאָי

 עּביל, :ףור .ּב .א טבַײרש "עזָאר-עילעדא , וצ עדערָאפ רעד ןיא .(6 "ינידלאניר אדלאניר,
 עראּברעדנּוװ יד טימ דריגלא עירָאטסיה ענַײמ ןיא ןכָארּפשרעּפ ךַײא עּבָאה ךיא ,רעזעל
 ןאפ עימ ענַײמ ריפ עדרעװ ךיא דלאּב אז ,טָאה ןועלעג סיװעג ןיוש ריא עכלעוו ,גניר
 טלאה אז ...ןעניד וצ ענײא ךָאנ טימ ךַײא טיירעּב ךיא ןיּב ,ןדרעװ טנאלעּב ךַײא
 ךיא דריו ריא ...עירָאטסיה עַײנ ענײא ךַײא עּבעג דנוא טרָאװ ןַײמ ךיא
 סעזיד דריװ ריא סָאד ,רעכיז ןיּב ךיא ...רעטרעװ עשילארָאמ ןעניפעג ןענירד
 : ..."עּבאגסיוא עטשרע ענַײמ יװ ןצעש טוג ָאז ןעכקרעוו

 ןַײרא טריפ רע .רעזעל ןטימ ךעלטיירּב ץנאג סיוא לאלכיּב ךיז טענַײט ףור .ּב .א

 -קעלא רעסייק םעד ןעניד רטעג ףראד עמ יװ ,םעד ןגעװ ןסעומש עקידוועדייראּב ץנאג
 טימ--,רעדניק ןופ גנויצרעד ןגעװ ךיוא טדער רע ,גנוריגער ןַײז ןוא ןטייווצ םעד רעדנאס
 -כרוד ןָא טּבײה סעמעט עטנאקאּב עשימייה ףא רעסומ ןופ טנעמעלע רעד ,טרָאװ םענייא
 ךיז טפערט סע .עטכישעג רעשילרעטסיוא ,רעקיטראדמערפ רעד ןופ גנוצעזרעּביא יד ןעגנירד
 טלָאמעד ,ןוַיטָאמ עכעלטלעוו עַײרפ ףוא ןעמוק קרעװ ןטצעזעגרעּביא םעד ןיא זא ,רעּבָא
 ,לשָאמעל ,טּבײרש יוזא .רענעיײל ןראפ ןרעפטנעראפ וצ ךיז קיטיינ ראפ ףור .ּב .א טלאה
 :"עזָאר-עילעדא , ןיא ףור .ּב .א

 -עג סיוועג ןיוש טָאה ריא עכלעוו ,ןדריגלא ןָאפ עירָאטסיה רעד ַײּב ךימ עּבאה ךיא,
 ךימ ןעגנוװצעג רעּבָא ךיא ןיּב ָאד .ןּבַײרשוצנַײרא לארָאמ סָאװטע טריפעג ָאז ךיוא -,ןזעל
 -עּב טזיא סעזיד .ןסעומש וצ ןאמָאר סָאװטע ןָא טגניפ ע;רָאטסיה עזיד .ןרעפטנעראפ וצ
 אֹּב ןיוש טזיא ָאד ,םורפ זיא רע טגָאז רעכלעוו ,טמוקנָא םענייא וצ סעכלָאז ןייא ןעו טנאק
 ןּביג ןכארּפש ערעדנא ...זיא סָאד שיראנ יװ עז .טעטכינראפ עירָאטסיה יד םיא
 ןשנעמ עגנוי ערעזנוא טּפיוהרעּביא ,ןגייצ וצ טלעוו יד םוא סיורעה עקרעװ עכלאז קיסיילפ
 יו ןסיװ ךיז לָאז ןעמ ,ןעק ןעמוקסיורא ןאמָאר ןופ סָאװ ,ןעמענ ליּפשַײּב ןייא ךיז ןלָאז
 (רּבחמ) רעסאפראפ םעד ףא ןיוש ןעמ טגָאז רעדניק עשידִיי זנוא אּב ןוא ,ןטיה וצ יוזא
 ..."סעריוקיּפא ןייא זיא רע

 זיא טרָאד .קעטָאילּביּבעכולעמ רעכעלטנפע רעדארגנינעל ןיא ךיז טניפעג ךוּב םעד ןופ ראילּפמעזקע ןא 4

 סעדָא ןיא ןענישרעד זיא ענייא .ךוּב ןקיּבלעז םענופ סעּבאגסיוא עמינָאנא ייווצ ךָאנ ןעז וצ ןעמוקעגסיוא ,וועגא ,רימ

 טכאמעג טינ טסקעט ןיא םִיּוניש עכעלטנזעוו ןיק זיא סעּבאגסיוא עדייּב ןיא ,1873 עשראוו ןיא ערעדנא יד ,2
 אידס לּפעקרעטנוא ןקירעַירפ םעד טָאטשנא ןוא ,רעּבאכעמ םענופ עמָאדקאה יד ןפרָאװעגסיורא רָאנ זיא'ס .ןרָאװעג
 -סיורא זיא ןעקנאדעג איד, :טזָאלעגרעּביא ןעמ טָאה "רעכיּב עשטַײד נוא עשינלאּפ ןאפ ןעממאנעג ןעקנאדעג

 ,"רעכיּב עשטַײד ןופ ןרָאװעג ןעמונעג

 ןיא דניק ןעלהאטשעג ןייא איו עטכישעג ,קילג םנײלק םעד טימ עזָאר-עילעדא 6

 ןא ."ףור 'יכרּב רודגיבא ךרוד טרא עכילרעדניו ענייא ףיוא רעטטימ עשלאפ ןרהיא ןאפ ןערָאװעג טעטטערעג
 -עּב ינידלאניר אדלא ירא ;קעטָאילּביּב-עכולעמ רעכעלטנפע רעדארגנינעל ןיא ךיז טניפעג ראילּפמעזקע

 ךרוד ןעשינלָאּפ ןאפ טצעזרעּביא ןאמטּפיוה רעּביײר ןייא ראוו רע רעּביײר ןעשינעילאטיא ןעכילקערש ,םעד ןאפ גנוּבַײרש
 -:לּביּב-סקלָאפ רעשינַיארקּולא רעד ןופ לײטּפָא ןשידִיי ןיא ךיז טניפעג ראילּפמעזקע ןא ."ףור 'יכרּב רודגיבא

 .וועיק ןיא קעטָא
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 םעד ףֵא טעּברא רערעסערג א ראפ ףור .ּב .א ךיז טמענ 1865 רָאי ןּבלעז ןיא ךָאנ
 -לאניר אדלאניר, ךוּב עטמיראּב סָאד ןצעזרעּביא ןָא טּביײה רע .ןעגנוצעזרעּביא ןופ טיּבעג
 לייט רעטייווצ רעד ,1865 ןענישרעד זיא (ןטַײז 112) ךוּב םענופ לייט רעטשרע רעד ."יניד
 ףור .ֹּב .א .1866 ןענישרעד ןענַײז (.ז 108) רעטרעפ רעד ןוא (96 .ז) רעטירד רעד ,(.ז 112)
 טזיא סע לאווּבא, ;"ינידלאניר אדלאניר, לייט ןטשרע םעד וצ עדערָאפ רעד ןיא טּבַײרש

 רעשטַײד רעשידִיי רעד ןיא רעּבָא עּבאגסיוא עטלא ענייא ןכארּפש ערעדנא ןיא ןיוש
 (רסומ) לארָאמ ןייא ןעמ ןעק ןופרעד .ןּבירשעג לָאמ עטשרע סָאד ךָאד סע ויא עכארּפש
 -כעלש טימ רעּבָא רע ןעוו ,קיטעטליוװ ַײּברעד דנוא ןַײז דלעה ןייא רענייא גאמ ןעמענּפָא
 -יל ןעד וד טסניימ .ןּבָאה עדנע עטוג ענייק רע ןעק ,טציא טלקיװראפ ןטפאשנילעזג עט
 ..ךעלדעש ןטכיזניה עלא ןיא טזיא סע ?ַײרעּבױר אֹּב רַאנ טזיא סע = רעזעל רעּב

 -ייוװ עכלעוו ,ןשנעמ עגנוי ריא ,םעד רעּבא . . ' : . 
 סרעעזפיוא קיניײוו ךיז רעּביא עכלעוו ,טּפױהרעּביא ערעל יד טימ דניז ז טקיטפעשאב קיג
 .(הכאלמ) עִיסעּפָארּפ ןייא וצ ,ןייג קידיײל םוצ טכינ ןענרעל וצ רעסעּב ךַײא טמענ ,ןּבָאה
 ךעלגעמ טַײװ יװ ןנעק ןוומ עלא .ןשנעמ עטעדליּבעגמוא (ראפ) ַײּברעּפ ןיוש טזיא טַײצ יד

 ,"רעצעזרעּביא .ןגָאז קנאד ןרָאי עטלא ערעַײא ךַײא ןדרעװ .טזיא
 -ראפ ,ךיז טזָאל סע רָאנ ּוװ :ַײרט ןּבילּבעג ךיז רעדיװ ףור .ּב .א זיא ,ןעעז רימ יו

 ,גנוטכא רעּבָא טיג רע .רעסומ לסיּבא טימ "עִירָאטסיה, עשיטסירויטנאווא יד רע טּבראפ
 טּבַײרש ("עזָאר עילעדא, ןיא) טרָא ןייא ןיא ןוא ,רענעיל םעד ןקערשּפָא טינ לָאז סָאד זא
 עּבַײרש ךיא לַײװ ,ןסירדראפ טינ ךַײא לָאז סע ,רעזעל עּביל ,ךַײא טעּב ךיא, :עליפא רע
 אדלאניר, ןיא ."טָאה עירָאטסיה יד טימ סָאלש ןייק עכלעוו ,רעטרעװ ערעדנא טימרעדניא
 ײז--טרָא ןדיישאּב א רָאג ןעמונראפ ךעלקריו "רעטרעוו ערעדנא, יד ןּבָאה "ינידלאניר
 .גנוצעזרעּביא עשיּפיט א ָאד ןּבָאה רימ ןוא ,ןדנּוװשראפ יװ טאמיק ןענַײז

 ,רעצעזרעּביא ןא ןַײז וצ רָאנ טינ זיא ףוראּב ןַײז זא ,ןטלאהעג רעּבָא טָאה ףור .ּב .א
 ;ןזיװעגנָא שערייפעּב טייטש סע ּוװ ,"םינמזה ןיּב,ךוּב ןַײז טימ 1866 ןיא סיורא רע טערט
 ףא ןעװעג סעמעעּב זיא 'םינמזה ןיּב , רעד ."ףור י"כרּב רודגיבא ןופ ןּבירשעג לאניגירָא,
 ,טזַײװאּב ""םינמזה ןיּב, ךוּב סָאד :רעמ ךָאנ .קרעוװ לעניגירָא ןא ספור .ּב .א ךרוד ןוא ךרוד
 ןשירעלטסניק-שירארעטיל ןטיול .ףוראּב ןופ רעּבַײרש א ןעװעג זיא רעּבאכעמ רעד זא
 ןיא קרעװ עקידנטַײדאּב ערעדנא ןופ רעקירעדינ ליפ טינ "םינמזה ןיּב, ןַײז טייטש טרעװ
 -נעמ ןופ טנאיראוו רעטשרע רעד ,לשָאמעל ,יװ ,ןרָאי רע-60 יד ןופ רוטארעטיל רעזדנוא
 טצאש עמ ןעוװ ,רעּבָא סע טמוקאּב סערעטניא ןרעדנוזאּב א .(:"עלעשנעמ םעניילק , סעלעד
 סע ּוװ ,קרעװ א ךיז ראפ ַאד ןּבַָאה רימ .ךוּב םענופ ןזעוװ ןש:גָאלָאעדיא םעד ּפָא קיטכיר
 סָאװ ,ןזַײרק עלאקירעלקיזאושזרוּב ענעי ןופ עֶיגָאלָאעדיא ערענָאיצקאער יד קורדסיוא םוצ טמוק
 .ןרָאי רע-60 יד ןיא טרָאװ םוצ ןעמוקעג טינ טאמיק רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןיא ןענַײז

 םעד טאהעג ריימ ןּבָאה "םישטארקאז ןיא רעַײּפ ןכילקערש, סיולעּב עילאדעג ןיא ּביוא
 ןטלאטשעג עטערקנָאק עיצאזילאעדיא רעטמורפראפ א ןופ ןָאפ ןפא ןרעדליש וצ ווּורּפ ןטשרע
 -מורא ךָאנ ןטלאטשעג עקיזָאדיד ןרעװ ןטרָאד ּבױא ,עיזאושזרוּב רעשיליוּפ-שידִיי רעד ןופ
 אּב ,ָאד רימ ןפערט ,טַײקשיטנאמָאר-לאטנעמיטנעס רעטקארטסּבא ןופ םעטָא ןטימ טּבעװעג
 רעשידִיי רעשיטַאטשסיױרג רעד ןופ גנורעדליש רעד ןיא עידאטס ערעטַײװ א ,ןפור .ּב .א
 םעד ןופ ןליפעג עלעדייא ,ענייש יד זױלּב ךָאנ טריזילאעדיא יולעּב עילאדעג .עיזאושזרוּב
 אושזרוּב ּפיט םעַײנ םעד טָא קעװא ןיוש טלעטש ףור .ּב .א ,אושזרוּב ןשידיי ןכעלטלעוו
 ןופ ןַײזטסּוװאּב םוצ ןיוש טרילעּפא רע ,ןסעצַארּפ-סנּבעל עטסלעוטקא יד ןופ רעטנעצ ןיא
 -ראפ וצ טעטירַאטװא ,סריוג םעד ,םענַײז טימ טכוז רע ,ריווג ןשידִיי ןשידָאמ-ַײנ םעד

 ןופ טרעװ ןשירעלטסניק-שירארעטיל םעד ןגעװ רעיונעג ןדער וצ ,ךיז טייטשראפ ,טרָא סָאד זיא ָאד טינ (1

 -שטַײד םענעי ּוצ ךָעלנע לָאמעלא טינ זיא "םינמזה ןיּב. ןיא ךארּפש יד זא ,ןקרעמאּב רָאנ ָאד ןליוװ רימ .ךוּב םעד

 ןופ עָאֿפשאה עסיוװעג א ןגיוא יד ןיא ךיוא ךיז טפראוו סע .ןעגנוצעזרעּביא ספור ןיא ןפערט רימ סָאװ ,שירעמ

 ."םינמזה ןיּב- ןיא ןעעז רימ סָאװ ,ןּבַײרש וצ רינֲאמ רעניימעגלא רעד ןיא ַײס ,ךארּפש רעד ןיא ַײס ןרלעפנעסקא
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 עצנאג יד טאמיק ףור .ּב .א ךיז טלאה ַײּברעד .ןעמעלּבָארּפ עלאיצַאס עקיטכיוו ןרעפטנע?
 .עיניל רעשיגָאלַאעדיא רעכַײלג ןייא אֹּב טַײצ

 ןענַײז ,ךוּב םעד ןיא ןאראפ ןענַײז סָאװ ,ןעגנורעדליש עשירעלטסניק לָאצ עשיה יד
 -כָאנ םענופ ןעמ טעז סָאד ,זיא ענַאװאק ספור סָאװ ןוא--,ענָאװאק ןייא טימ ןעגנורדעגכרוד
 : ןיילא לכיּב סָאד טשרעמיולק טדער סע ּוװ ,"םינמזה ןיּב םוצ טרָאװ

 ןעז וצ דנוא ןטכאראפ וצ טשינ ךימ רעײז עטיּב ךיא !רעזעל רערעַײט רעּביל,
 רעמיא טשרָאפ סָאװ ,שנעמ רעד םורָאװ ,ןטכארטאּב טוג ןעקנאדעג ענייר טימ רעטרעוװ ענַײמ
 ענייר דנוא עכילרע סרעסאפראפ ןַײמ ןייטשראפ ןיוש טסּבלעז טעװ ,ןסיוו וצ טַײהראוו יד
 תּבש רעדָא טכאמעג לכיט ןירעטש םעד טָאה סָאװ ,רּבחמ) רעד יו יוזא טשינ ,ןסיוװעג
 רעטרעוו ענַײז טימ טָאה רעכלעוו ,טכארטעגסיוא ןעקנאדעג עשלאפ טימ זוּביזעמ ןיא הכונח
 רעיײז רע טָאה ןכאז עקילײה ענעדיישראפ דנוא ערעדנא ךיוא ,טכאלעגסיוא ןדיא עטוג עלא
 ןראוו םעד ,טניימעג דנוא טקנעדעג טינ דלאמינ רעסאפראפ ןַײמ טָאה סָאד ! ןיינ .טכאראפ
 םעד וצ ךיז ןילעוו קרעװגנוי סָאד ןעװ ,טניישעּב רַאנ רע טָאה ןדיא עמורפ דנוא דִיסָאּכ
 דניוושעג ץנאג רעלעפ עכעלרעפעג עלא סיוועג ךיז טעװ ,ןעלייווק גנוריפפיוא ןכילטנעדרָא
 ןלעװ דנוא ןטיז ענַײז ןּבױל דנוא ןעקנאד רעייז רעסאפראפ ןַײמ ןלעװ עלא ,ןלליהסיוא
 ןשיווצ טמירעּב סיװעג ןַײז טעװ קרעװ סָאד ןעד ,ןטליגוצּפָא ךימ דלעג ןייק ןרָאּפש טשינ
 .(:"םינמזה ןיּב לטיט רעד רעייז רימ טסאּפ וצרעד ךיוא ,םינובנו םימכח

 רימ ןּבָאה ָאד זא ,ןעניימ סעליכט ןעמ ןעק ,טרָאװכָאנ עקיזָאדסָאד טנעייל עמ ןעוו
 ענעי ןיא ןענַײז סָאװ ,ןעגנודנעוו יד ןופ ענייא ,רעזעל םוצ גנּודנעװ עשינָאריא ןא ךיז ראפ
 ךיז ןענעיילוצנַײא גונעג רעּבָא זיא'ס .רוטארעטיל רעד ןיא טיירּפשראפ ןעוועג יוזא ןטַײצ
 וצ ןסיוא טינ זיא רעּבאכעמ רעד זא ,ןעז וצ יידעק ,ךוּב םענופ ךעלטַײז עטשרע יד ןיא
 ןצנאג םעד ךרוד ךיז טיצ סָאװ ,ץנעדנעט-טּפיוה יד סיוא טקירד טרָאװכַאנ סָאד .ןרַיזינָאריא
 ןירעטש םעד טָאה סָאװ ,רעּבאכעמ רעד, :רעטרעװ יד טימ זא ,רָאלק זיא ךַאנ ןוא .ךוּב
 ָאד -"טכארטעגסיוא ןעקנאדעג עשלאפ טימ זוביזעמ ןיא הכונח תּבש רעדָא טכאמעג לכיט
 -עג טעּפש טשינ ךָאנ 1866 זיא "לכיטנרעטש , סדלעפנעסקא ףא .ןדלעפנעסקא .י ןעמ טניַײמ
 ןיּב, ןראפ רָאי עכעלטע טימ לקאכאס --1861 ןענישרעד זיא קרעװ סָאד .ןריגאער וצ ןעוו
 -עגנָא ןעװעג טינ "לכיטנרעטש, ןפא זיא רעּבאכעמ םענופ ןעמָאנ ןייק לַײװ ןוא ,"םינמזה
 םעד ןגעק ןטערטוצסירא יו ,טאהעג טינ עריירּב רעדנא ןייק ףור .ּב .א'טַאה ,ןּבעג
 ."לכיטנרעטש, םענופ רעּבאכעמ םעד ,םִינָאנא

 סדלעפנעסקא יװ סיויעה .עטעשַאּפ ץנאג א ןעװעג ַײּברעד זיא ספור ענָאװאק יד
 עלאקירעלקדזאושזרוּב עסיוועג ןּבָאה ,ןדיא-עטוג יד טכאלעגסיוא ףראש טָאה "לכיטנרעטש,
 טלָאװעג ,"ףיוה סניּבער, םענופ ןסערעטניא יד טנעָאנ ןעװעג ןענַײז סע ןעמעװ ,ןזיירק
 טלָאװ טרָא ספור ףא שרעדנא רעצעמע .עריטאס סדלעפנעסקא ןופ זייּב סָאד ןריזילאקָאק
 .טַײצ רענעי ןופ ןפיוא ןשידיגאמ ןוװָאּבראקס א ףא ןדלעפנעסקא טרעפטנעעג רעשפע
 סדלעפנעסקא ןופ טפארק עצנאג יד זא ,םענָאּפא ,ןסעגראפ טינ רעּבָא טָאה ףור .ּב .א
 ןעמ טָאה .ןרָאװעג ןּבענעג טרָאד ןענַײז סָאװ ,ןעגנורעדליש יד ןיא טגיל "לכיטנרעטש;
 זיא וצרעד .רעועג ,סדלעפנעסקא ,ןַײז טימ ןפמעק ןדלעפנעסקא ןגעק טזומעג רעּבירעד
 ןיּב, ןופ רעּבאכעמ םעד ּביל רעמ ןעװעג לאלכיּב "לארָאמ, עטצוּפראפ-שירעלטסניק יד
 רעד ןעד ןעק, :ןּבירשעג "עזָאר-עילעדא, ןַײז ןיא ךָאנ רע טָאה טסיזמוא טינ ."םינמזה
 סע זומ ךרוד אד ?ןעזנָא ןלעװ סע דריװ רעװ ?ןּבַײרש (רסומ) לארָאמ סאלּב רעסאפראפ
 לארָאמ םעד ךיז ןַאק ,טָאה דנאטשראפ רעװ דנוא ,עירָאטסיה ענייא ןיא ןַײז טלקיװעגנַײא
 ,"ןּביולקסיוא

 ,ןפור .ּב .א טנָאזעגרעטנוא טָאה ,סערוש יד ןיא טקירדעגסיוא זיא סָאװ ,גנוראפרעד יד
 טימ ,קרעװ שירעלטסניק א טימ קרעװ שירעלטסניק סדלעפנעסקא ףא ןרעפטנע לָאז רע זא

 -ָאילּפ2 רעד ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,"םינמזה ןיּב, ראילּפמעזקע םעד טױל ןּבעגעג ָאד ןרעװ ןטאטיצ יד (

 .ןילרעּב ןיא עימעדאקא רעשיסַײרּפ רעד ןופ קעש



 16 ןרָאי רע-60--רע-50 יד ןיא םירּבאכעמ רעוועשראוו--רעדנעלסיוא .נ

 .סעדיסּכ ןּופ גנוריטיליּבאער יד :לארָאמ יד "טלקיװעגנַײא, ןַײז לָאז סע ּוװ ,"עירָאטסיה , א
  סָאװ ,'עירָאטסיה, יד ."םינמזה ןיּב, רעד ןרָאװעג ןּבירשעג זיא ןפיוא אזא ףא טָא ןוא
 יד יװ ,ָאד ךיז טלייצרעד סע .עכאפנייא ץנאג א זיא ,ךּוּב םעד ןופ טנורג ןיא טגיל

 יד רָאנ טלָאמעד ןּבַײלּבראפ עשראוו ןיא .ןּבער םוצ טַײצ-לולע ןרָאפ םידיסכ רעוועשראוו
 טָא יוזא יװ ןוא ,גנולענק א ןכוזוצ ךיז טַײצ-םינאמזאהנייּב רעד ןיא ןזומ סָאװ ,םידמאלעמ
 ,ךעלטנגייא ,טרעוװ רעמ ,ריווג רעוועשראוו א םענייא אּב לעװש יד ּפָא ןגָאלש םידמאלעמ יד

 ,טלייצרעד טינרָאג "םינמזה ןיּב , ןיא
 ,ךעלכיּב-עסַײמ ערעדנא ךאסא וצ ךעלנע טינ עקאט ראפרעד רעּבָא זיא ךֹוּב ספור

 ,ןרוגיפ יד ןיא רָאנ ,עלוּבאפ רעד ןיא טינ טקנוּפרעװש רעד טגיל ,ןפור .ּב .א אּב ,ָאד לַײװ
 רערעכיז ץנאג א טימ ,ןגָאז ןעמ ןומ ,יײז טנכייצ רע ןוא ,זדנוא ראפ טנכייצ ףור סָאװ
 ןרָאפ םידיסכ עשיליוּפ יד יו ,ןרעדליש ןָא רע טּבײה לטיּפאק ןטייװצ ןיא ןיוש .טנאה
 .ןּבער םוצ עשראוו ןופ סיורא

 סעקטָארד ,ןסוּבינמָא ,ךעלעגעוו עגנעמ ןייא עצינעמאק עקיטלאוועג עסיורג ענייא ןּבענ,
 א טימ רעד ,לקעּפ א טימ רעד ,ןשנעמ טערָאּפעגמורא ךיז ןּבָאה םעלא םעד ןּבענ ,ןייטש
 זיּב ןסעזעג ןיוש ןענַײז ךעלגעוו לייט ףיוא .טנאה יד אּב ךעלגנוי ייווצ טימ רעדיו רעד ,קעמולט
 ."םיאלעשורעי ןייק ןרָאפעג טלָאװ עמ יװ עקאט ,ךעליירפ רעייז רעדעי ,ןיושראּפ 2

 םענופ) ריװג רעוועשראוו רעד ,דלעה-טּפיוה רעד ךיז טזַײוװאּב ןטלאטשעג עלא יד ןשיוצ

 -רעד ףא עדארג ךיז טניפעג סָאװ ,(קישטאידדָאּפ רעכַײר א זיא רע זא ,ןעז וצ זיא טסקעט
 ,דיי רעכעלטנערָא ץנאג א, .ןּבער םוצ ּפָא ןרָאפ םידיסכ יד ןענאוונופ ,עיצנאטס רעּבלעז
 וצ זיּב קָאר ןגנאל א ,דרָאּב עטיירּב ענייא ,טלא רָאי 45 רעפעגנוא ,טדיײלקעג עקצעיּפוק

 ."ןעזעגסיורא ,לוויטש יד רעּביא ןראוו עכלעוו ,ןָאלעטנאּפ יד םיוק םיא טָאה עמ ,ּפָארא סיפ
 -ּפָא יד טכארטאּב ןוא "עצינעמאק, רעד םורא לרעכָאּב ןַײז טימ טייטש ריווג רעד

 יד םענייניא ןרָאפ ָאד סָאװ ,סָאד טמוק יװ ,ךָאנ ךיז טגערפ לרעכָאּב סָאד .םידיסכ עקידנרָאפ
 :טרעפטנע ריוװג רעד .עכַײר יד טימ עמערָא

 רענייא טינ ךיז ןעמעש יז .זיא ייז אֹּב טַײהניײא יװ ,סעדכא יװ ,דניק ןַײמ ,טסעז,
 םעד טימ רעכַײר רעד ,ןדמאל ןייק טינ זיא סָאװ ,םעד טימ ןדמאל רעד ,ןרעדנא םעד טימ
 ..."טָאג אּב ןדִיי -- עלא רימ יװ יוזא ,דָיי ןייא ןּבער םעד אּב ןענַײז עלא יז ,ןעמערָא

 רָאג רעשפע ןוא דעגאנסימ א רעכיג ןיא רע ,דיסָאכ ןייק טינ זיא ןיילא ריווג רעד
 .טינש רעדנא ןא ןופ רָאג רעּבָא ,רעטרעלקעגפוא ןא

 ערעדנא ,ןועל ,ןּבַײרש ,ןענרעל ןעק רעַירפ --ןוז ןַײז ןָא רע טגָאז -- דניק ןַײמ,
 דיסָאכ רעד סָאד ,טינ גָאז ןוא .ןשנעמ עלא וצ טוג ןוא טָאג וצ םורפ ַײז ןוא עדנעטשנגעג
 ןַײד יװ ,ךָאנרעד . . . . . . . דיגאנסימ םעד ףא טגָאז רענעי יװ ,טינ גוט

 רעצנאג א רָאנ ,דיסָאכ א ןַײז ןגעמ טסעװ .ןוט וטסלָאז יוזא ,ןטיל ךיד טעװ דנאטשראפ
 ץלא סָאד ;שטַײד א ,דיגאנסימ א ,דיסָאכ א זא ,ןסיװ וצ רָאנ ,טראנראפ טינ ַײּברעד .דִיי
 ."דִיי טרָאװ ןייא טָאג אּב טסייה ןעמאזוצ

 סָאװ ,ןלוש ײלרעַײרד יד עליפא טכַײלגראפ רע זא ,טַײװ יוזא טייג ריווג םענופ ץנארעלַאט יד
 :לוש רעשידיסכ רעד ןגעװ טּבַײרש ףור .ןשטַײד ןוא םידיסכ ,םידגאנסימ אּב ןאראפ ןענַײז

 -אד םעד ךָאנ ,ןענעװאד םעד ראפ ךעלכעלוש עניילק ןיא טפערט סע לָאמטּפָא יונ,
 טלָאװ סע .ךעלסעווָאטאק עטסערג יד ,גירק א לָאמטפָא ,יירשעג א ,ַײרעדױלּפעג א ןענעוו
 יד ןיא ,רעּבָא טרָאד ..ןשנעמ עכעלטנרַא ראפ טסאּפעג טינ ךיוא קנעש ןייק ןיא עליפא
 טסלָאז .ץערע ךערעד סיורג טימ רעדעי ,טרָא ןַײז ףא רעדעי ,קִיּור זיא ,לוש עשישטַײד
 ןַײז לָאמא טסעװ וד זא ,םורעד ...רעדניק סטָאג עלא ןענַײז ןסאלק ַײרד עלא יד ,ןסיוו
 .(ג"ןטכינראפ טינ עלא יד ןופ סאלק ןייק וטסלָאז ,דיסָאכ א

 ןיא לעטש רענעי ףא רעפטנע רעטקעריד א ,קיטנָאק ,זיא ןלוש ַײלרעַײרד יד ןגעװ עריקכ עקיזָאדיד (

 רע סָאװ ,-לוש רעשישטַײדע רעד ןגעוו סעלַײּפסיה טימ טרער רלעפנעסקא ּױװ ,(13 .ּפאק) "לכיטנרעטש , סדלעפנעסקא

 : .יולסערּב ןיא ןעעזעג טָאה



 ש

 1דד ךוּבלמאז רעשיגָאלָאַילּביּב

 סע .עִיגָאלָאעדיא ספור ןופ סיצמאט רעד סיֹוא ךיז טקירד סערוש עקיזָאדיד ןיא
 רעד טימ ןדנוּבראפ ָאד טרעוװ "דיי ןצנאג, םענופ עיגָאלַאּפא יד סָאװ ,לאפוצ ןַײק טינ זיא
 ,לאלכיּב ריוג א ףא קוק ספור .ּב .א טימ טמיטש סָאד .ריווג רעוועשראוו םענופ טלאטשעג
 א זא ,טגָאז רעד ,ןענרעל טינ שיקאט ןָאק סָאװ--ףור טגָאז--גנוי רעּבָארג רעד רָאנ;
 זיא רעכלעװ ,שנעמ-סטפעשעג רעד ,שנעמ רעלעדיײא רעד רעּבָא .טשינ זיא דיגאנסימ
 ,שרעדנא סעּפע רָאג ןיוש זיא רענייא אזא - ,ןשנעמ ןסאלק עלא טימ טשימעגסיוא
 ."ןדער טינ יוזא טעװ רעד

 ,טסּוװאּב יװ .ןדלעפנעסקא ןיא ףור .ּב .א ָאד טליצ ,'םינמזה ןיּכ , ןיא לָאמעלא יװ
 ,עכַײר ,טַײלסטפעשעג עּפורג עצנאג א טלָאמעגסיוא "לכיטנרעטש, ןיא דלעפנעסקא טָאה

 -נעסקא ןופ לייט א סיוא טקירד ייז ןופ רעדעי סָאװ ,סעקישטדאירדָאּפ "עטרע?קעגפוא,
 טרעהעג ,עווייצאמ לכימ ,"לכיטנרעטש , ןופ דלעה-טּפיוה רעד .םארגָארּפ רעוויטיזָאּפ סדלעפ
 ןיא זײּבסַאדלא זא ,טקוקעגמורא ךיז ןּבָאה סָאװ ,טַײלסטפעשעג ּפיט םעד טָא ּוצ ךיוא
 ןטרעטיּבראפ א עליפא טריפ עווייצאמ לכימ ."ןד;-עטּוג, יד ןופ טמאטש ןּבעל ןשידִיי
 ליו רע ,עריטאס סדלעפנעסקא ןופ ּפאלק םעד ןדנעוװּפַא ליוו ףור .ּב .א .ןּבער ןטימ ףמאק
 טימ רעדנאנאפ טינ לאלק ךיז ןעייג ריווג ןטרעלקעגפוא םענופ ןסערעטניא יד זא ,ןזַײװאּב
 זיא ,ריװג רעיועשראוו רעד ,דלעה-טפיוה ספּור .ּב .א .םידיסכ סנּבער םענופ ןסערעטניא יד
 ףא ךיז טוט סע סָאװ ,םעד ןיא עידעי א טָאה רע ,"ןשנעמ ןסאלק עלא טימ טשימעגסיוא,
 ןַײז ךיוא לָאז ,רע ליוװ ,ןוז ןַײז ןוא טעדליּבעגמוא טינ ןיילא זיא רע ,טלעװ רעטיירּב רעד
 טארפיּב "ןדִיי-ןטוג, םעד ןקידייטראפ וצ ריווג רעוועשראוו רעד טמוק ךָאד ןּוא--טעדליּבעג
 "שנעמ-סטפעשעג , ןטנארעלַאט רָאג וזיּב םעד ןופ ןגיוא יד טימ .?אלכיּב סעדיסכ סָאד ןוא
 ןיּב  ןיא ךרוד ןעיײג סָאװ ,ןטלאטשעג עשידיסכ יירעלאג רעצנאג רעד ףא ףור .ּב .א טקוק
 טניוװעג ןענַײז רימ סָאװ ,עריטאס רענעי ןופ קינײװ רָאג ָאד ךיז טמוקאּב סע ןוא ,"םינמזה -

 יירעלאג יד .עכָאּפע רענעי ןופ רעּבַײרש ערעדנא אּב ןעגנורעדליש עכעלנע ןיא ןפערט וצ
 ןּבעגעג טרעװ סע ּוװ  ,לטיּפאק ןטירד ןיא ןזַײװאּב ןָא ךיז טּבײה ןטלאטשעג עשידיסכ
 רעד טָא ןופ לאטעד א ענייא זיא טָא ."ךעקרָאג, רעד ןופ גנורעדליש עטיירּב ץנאג א
 ."ךעקרַאג , רעד ןופ ןרעמיצ רַאּפ א טלַאמעגסיוא ָאד ןרעװ סע .גנורעדליש

 ערעדנא ןא אּב ְרעדעי .שיט םעד אּב םורא טסעג ענעדישראפ ןיוש ןציז טרָאד;
 רעד ,שיפ אֹּב רעטירד רעד .סנטַָארּבעג ּפָאט א אֹּב רענעי ,ּפוז רעלעט א אּב רעד .עװארטָאּפ
 רעגייז ךיז ןטכער סָאװ ,יד ןּופ ץלא ןענַײז עלא יד .ןטָארּב ןוא טסּורּב רָאג רעטרעפ
 ןוא ןסעגענּפָא ןיוש ןּבָאה לייט .ץכעקעג ןַײז רעּביא טפיטראפ רעכעלטיא .ןזַײרוצּפָא סנייא
 ,סרעכאמלעפאק ,סרעכאמלעטיה ןַײרא ןעמוק דלאּב .טינ ןעמ טסייוװ ?סָאװ .טכארטראפ ןציז
 רעכאמלעטיה א .עריוכס ןַײז טזַײװ רעדעי .ךעלטסעק טימ סרעייג רעדיו ,סרעגערטנעקאּפ
 רע ,עלעניּפש ןיילק א דלאּב ךיא םע טּביג ןוא עלעטיה א דיסָאכ ןסיועג א טגנאלרעד
 עגנאל טימ ,דרָאּב עטיירּב ןייא טָאה רעזיד לַײװ ?סָאװראפ .טינ םע טסאפ סע יװ ,ןעז לָאז
 -רעד רעד .דלָאי א ראפ טסאפ סע סָאװ ,לטיה שידָאמ לָאמש א טגנאלרעד רע ןוא ,סעײּפ
 םעד רעטכעלעג טימ טגערפ רעפיוק רעד .רָאי םעַײנ ןופ ךעול א םענעי רעדיװ טגנאל
 ,ןוזח תבש ,הכונח תבש טלאפעג סע ךָאװ רעד ןופ גָאט ןכלעװ ןיא ,רעגערטנעקאּפ ןגנוי
 ,טגָאז ןוא ןיטש טּבַײלּב רעגערטנעקאּפ רעגנוי רעד ,הבושּת תבש ,הריש תבש ,ומחנ תבש
 א . . . + + ןכוזוצכַאנ סָאד ןעמונעג טַײצ טינ ךָאנ ךיז טָאה רע
 -סיוא ךעלמיצ ןיוש ,עילאס עט-4 א אד זיא ןעמּוקעגנַײרא ןענַײז רימ ּוװ רעדיוו 'סקניל
 ןציז טרַאד .טינ ךיוא ןרעמיצ עקירָאפ יד ןיא טלעפ עכלעוו ,גנוטכַײלעּברזאג טַימ טלָאמעג
 זא ,רע טניימ ,טדיײלקעג ןייש יוזא טינ זיא סָאװ ,רעד םורָאװ ,טסעג ערעכַײר רעדיוװ ןיוש
 ערעײז ףא טײרּפשעצ ןשנעמ ענעסעגענּפָא ןיוש ןציז ןטרָאד .ןייגנײרא טינ רָאט רע
 רעדנא ןייא טייטש רעדנוזאּב ןכעלטיא ראפ ,רעלַײמ יד ןיא ןסָאריּפאּפ ,ןראגיצ .ןלוטש
 ןעמערָא םעד ןעניזניא טינ רעּבָא טָאה רענעי .סע טזַײװ ןוא עריוכס ןַײז טימ רעכיוס
 ןגיױא יד ,ןפרָאװעגרעּבירא ּפָאק םעד ,טײרּפשעצ טציז רָאנ ,ןענידראפ וצ ןּבעג וצ סעּפע
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 טכארט רעשפע .טשינ ןעמ טסיײװ ?רע טכארט סָאװ .טכארטראפ ץנאג ןגיוּבעג למיה םוצ
 טעװ רע יװ רעשפע .ןעמוקוצניהא ןיש רע טּבעלרעד יו רעשפע !ןכאזילמיה רע
 רע טכארטאּב סעמע םעד טימ רָאנ .טינ טסייוו עמ ,לאלקאה .ןידה םוי םעד אּב ןדַײנשּפָא
 ...?ךיוה רעד ןיא ,סע טגָארט רוטאנ יד יװ ,טײג עכלעוו ,ראגיצ יד ןופ ךיור םעד רָאג

 לאלק זיא רעּבאכעמ רעד זא ,ןעמ טעז ,ףָאס ןזיּג גנורעדליש יד ךרוד טנעיײל עמ ןעוו
 לסיּבא ןרעה ןזָאל ןעװ-טינ-ךעװ רָאנ ןָאק ףור .ּב .א .םידיסכ יד ןּופ ןכאלוצּפָא ןסיוא טינ
 סָאד ,טַײקכאװש עכעלשנעמ א סנצעמע ףא ןוט קנוװ א טרָאד ןוא ָאד ןָאק רע ,רָאמּוה
 םענופ סעניורסעכ עכעלטנירג זיא סע עכלעװ טימ סעכַײש ןייק טינ רעּבָא טָאה ץלא
 ןַײא טינרָאג ףור .ּב .א ָאד טעז סעניורסעכ-טנורג עכלעזא .ןּבעל טרא ןשידיסכ

 ןטרעפ ןיא) ןָא ףור .ּב .א טּבײה "ךעקרָאג , רעד ןופ גנורעדליש רעניימעגלא רעד ךָאנ
 רעד ןיא טלמאזראפ ךיז ןּבָאה סָאװ ,םידיסכ ןופ ןטלאטשעג-לצנייא ןּבעג ּוצ (לטיּפאק
 ,"עילאס עט-4, יד סרעדנוזאּב וצ טיצ טַײקמאזקרעמפוא ןַײז זא ,ַײּברעד טעז עמ ."ךעקרָאג,
 -עלאּב עשידיסכ עכעלטנרָא ײװצ, ןּבענ .םידיסכ ערעכַײר יד ןציז סע ּוװ ,טרָא סָאד
 ןייא, :םענייא ךיוא רעּבאכעמ רעד טעזרעד ,עילאס רענייש רעד ןיא ןציז סָאװ ,"םיטאּב
 -אב 2 ערעזדנוא, ךיוא ןציז םיא רעּבינגעק ."ּפָארא לדָאנ רעד ןופ ,לדיסָאכ גנוי שירפ
 ןשיװצ .(ריווג רעוועשראוו רעד) "עלעדנוז ןַײז טימ עטאט רעד .ןכוז רימ עכלעוו ,עטנאק
 לדיסָאכ רעגנוי רעד .סעומש א ךיז טריפ ,עילאס רעטרעפ רעד ןיא ןציז סָאװ ,עלא יד סָא
 .ןּבער םוצ ןרָאּפ טינ םיא טזָאל סָאװ ,דיגאנסימ א רעװש א ,סיוא ךיז טזָאל ,טָאה
 ריא ּבַײװ רעד אּב ןוא רעגײז םעד רעװש םאּב טעװנאגעגוצ לדיסָאכ סָאד טָאה
 רעּבָא ןעק סניוזא .ןּבער םוצ סעָאצױה ףֹא ןפאשעג ךיז םורא יוזא טָאה ןוא עלעטייק
 -ראפ לָאז עמ ,ףראד עמ ןיהּוװ ,עלעטעצ א טקיש רע .ריווג רעוועשראוו רעד ןדַײלראפ טינ
 ןַײז ןוא רעװש סלדיסָאכ םעד ןפור ךיוא טקיש רע ,יטרָאּפשאּפ, סלדיסָאכ םעד ןטלאה
 רעד טערט ָאד ןוא ,ןּבער םוצ ןרָאפ טינ רעמ ןעק רע ,ןעמ טלאהראפ לדיסָאכ םעד .ןטאט
 .רעסומ ןַײז טימ סיורא רעדיוװ ריווג רעוועשראוו

 א ןַײז עקפאד זומ עמ--לדיסָאכ ןגנוי םּוצ ריווג רעד טגָאז -- דניק ןַײמ ,וטסניימ,
 ךיז טניפעג סע ּביױא .ןַײז דיסָאכ ןייק ןעמ ךיורּב וצרעד ?ןּבָאה וצ ּביל קידאצ א דיסָאכ
 וד ַװ ,ןשנעמ עכלָאז ךרוד רָאנ זיא ,דייןטוג א ףא ןדער עכלעו ,םידגאנסימ רעטנּוא
 -עטוג עלא ןעמענָא ןזומ רימ .רעדירּב עּביל עלא ריא ןוא דניק ןַײמ ,סיוא רעה .....טסיּב
 ..."וװעשָאכ טָאג אֹּב ןענַײז עלא -- ,עשידגאנסימ ,עשידיסכ ןַײז געמ ,םיקידאצ עלא ןוא ןדִיי

 ריווג רעוועשראוו רעד סָאװ ,סעומש םענעי ןופ ךעשמעה א רָאנ סע ויא ,ןעעז רימ יו
 ,ןפּור .ּב .א אֹּב לָאמעלא יװ ,"לארָאמ, יד רעּבָא זיא ָאד .ןוז ןַײז טימ טריפעג רעִירפ טָאה
 רעד םורא ךיז טיײרד סָאװ ,םידיסכ עטּפָאכ עצנאג יד ."עירָאטסיה, א ןיא טלקיװעגנַײא
 םעדכָאנ ןוא ,םיא טּפָארטשאּב עמ ,לדיסָאכ ןגנוי םעד ןגעק טכארּבעגפוא טרעוװ ,"ךעקרָאג,
 . ,טגָאז רע יװ ,זיא רע שטָאכ--רעּביא טיג רע .ריוװג רעוװעשראוו רעד סיורא רעדיװ טערט
 ףָאסלַאקּפָאס ןעמוקַאּב רימ ןוא ,ןגעוו סנּבער םענופ ענָאטאמ-טלעג עשּפיה א-- דעגאנסימ א
 -אּב טָאה סָאװ ,"טַײקכאווש עכעלשנעמ, יד .סעדיסכ ןופ עִיגָאלָאּפא עטסנכָארּפשעגסױא יד
 טּבַײלּב סעדיסכ סָאד ,טפָארטשאּב זיא ,טאט רעכעלרעמוא רעד ףא לדיסָאכ ןגנוי םעד ןגיווװ
 רעד ןופ לאניפ ןשילידיא ןא םעדכָאנ דלאּב ןּבעג ןיוש ןָאק רעּבאכעמ רעד ןוא ,ןייר רעּבָא
 ,"ךעקרָאג, רעד טימ ענעצס רעצנאג

 ףא ןסעזעג זיא רעכלעוו ,ןָאילאטשטָאּפ ןייא טָאה סנייא רעגייז ןעמוקעג זיא סע יװ;
 -נָא טָאה עמ ,ןרעטיימורט וצ ןּבױהעגנָא ,ץיּפשאנ דרעפ רָאּפ ייווצ טימ טנאּפשעג ,;סוּבינמָא ןייא
 רעד .טנגעזעג ךיז ,ןּבעגוצסיורא עדנעייטשמורא יד ךעלעגעװ יד ןופ טנעה יד ןּביױהעג
 המיתחו הביתכ א !דנוזעג ץטַײז !דנוזעג ץטַײז :יירשעג םעד ןופ טרעטיצעג טָאה ...(: יזג

 ןגעװ ,לײט-טָאטש רעוועשראוו א -- וָאּבישזג ןגעוו ָאד ךיז טדער ,טסקעטנָאק םענופ ןעז וצ זיא סע יװ (
 .יולעּב .ג ךיוא טלייצרעד סע רעכלעוװ
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 ךעלעגעװ יד ךָאד ןענַײז ,ןיג וצ ךעלדרעפ יד ,ןקאנק וצ ןָא ןּביױה ןשטַײּב יד !הבוט
 ,ונ ,עטסוּפ ךעקרָאג יד ,קידיײל ןּבילּבעג זיא ...יזג רעד ,ונ .ןייטש ןּבילּבעג טינ עדאווא
 "...ָאד רימ ןוא הבוט הביתכ א ןּבָאה טרָאד ייז ןזָאל

 ספור ןופ ענַאװאק עקיצנייא יד ןעװעג טלָאװ ןדַיי-עטוג יד ןקידייטראפ סָאד ןעוו
 ןַײז ןסָאלשעגּפָא לטיּפאק ןטרעפ םעד טימ ,ךעלגעמ ,רעּבאכעמ רעד טלָאװ ,"םינמזה ןיּב,

 טינ ןדנעװּפָא טפראדעג טָאה רע .סעּפע ןיא ךָאנ ןעגנאגעג רעּבָא זיא ןפור .ּב א .ְךֹוּב
 -נעסקא ןיא טרעװ סע סָאװ ,סָאד ךיוא רָאנ ,ןדיי-עטוג יד ףא ןלאפנָא סדלעפנעסקא רָאנ
 "לכיטנרעטש, ןיא ןאראפ זיא סע .(:םידמאלעמ יד ןגעק ןּבירשעג "לכיטנרעטש , סדלעפ
 -עג, עכַײר יד ןופ סעומש רעד ןּבעגעגרעּביא טרעװ סע ּוװ ,(עט-15 סָאד) לטיּפאק אזא
 טלמאזעגפוא ךיז ןּבַאה סָאװ ,דנאלסור ןופ סעקישטדאירדָאּפ עשידִיי יד --"ןשנעמ-סטפעש
 עליפא זיא , רעדניק ערעייז זא ,ךיז ןגַאלק סעקישטדאיררָאּפ יד .יולסערּב ןיא ןענאמסקַא אּב
 -סכ סעקילאק יד ,םידמאלעמ יד אּב רָאנ ...ןענרעל ןוָאל וצ ןעמעװ אּב ָאטינ
 יד וצ ןרָאצ ןַײז סיוא טזָאל ןוא יונעג ץנאג ףורעד ּפַא ךיז טלעטש דלעפנעסקא ."םיד
 עקיזָאדיד טָא ןוא .רעדניק עשידִיי ןופ "ּפעק עגולק עטוג, יד ןּבראדראפ סָאװ ,םידמאלעמ
 ןיּב, ןַײז ןיא ףור .ּב .א ןדנעװּפָא ךיוא ליוו ,םידמאלעמ יד ףא טלאפ סָאװ ,גנוקידלושאּב
 ןָא ךיז טּבײה סָאװ ,'עירָאטסיה, א ןיא ענַאװאק ןַײז ןַײא רעדיװ טלקיװ רע ."םינמזִה
 ןַײז ןוא "דעמאלעמ ןטסנרע, םעד ןגעװ עסַײמ יד זיא'ס .לטיּפאק ןטפניפ ןיא ןלייצרעד
 -ליש רעטיירּב א טימ ןָא ךיז טּביײה "עירָאטסיה, עַײנ יד ,ןאמטכער ריווג ןטימ שינעגעגאּב
 ,זיוה ןשיטָאטשסױרג-שיּפיט א ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,גנוניוו סדעמאלעמ םעד ןופ גנורעד
 ."בוטשרעלעק, סעצערעּפ ֹוצ סכעלנע סעּפע ,טפאשמערָא עשידיי יד טניֹוװ סע ּוװ
 -עגכרוד זיא גנורעדליש יד ."דעמאלעמ רעטסנרע, רעד טרעדלישעג טרעװ ןָאפ םעד ףא
 ךיוא ןזַײװאּב ףור ןָא טּביײה םעדכַאנ דלאּב ןוא ,דעמאלעמ םוצ עיטאּפמיס טימ' ןעגנורד
 עייגענעּב רעִירפ ןוטעג סע טָאה רע יװ ,ןפיוא ןּבלעז ןפא סע טוט רע .םידמאלעמ ערעדנא
 ןענַײז םיטאּבעלאּב יד עכלעוו ןופ ,ןסאלק עזיד , ןופ ייווצ-םענייא טוַײװאּב רע .םידיסּכ יד
 יד רָאנ קידלוש רעדיװ זיא ָאד רעּבָא ,(:"ןַײז ןדירפוצ טינ ןכיורּב ןוא ןדירפוצ טינ ךיוא
 ןענַײז סעלטאפמיס ספור .ּב .א .םידמאלעמ ןופ עלצוטיטסניא יד טינ ,טַײקכאװש עכעלשטנעמ
 :עגאל ערעטיּב סדעמאלעמ םעד עליפא טנָאלקאּב רע ןוא ,דעמאלעמ םעד טימ סיוכרוד

 ,טינ ןעמ רָאט ןגָאלש -- ףור .ּב .א טגערפ--?ןָאט דעמאלעמ רעד ךיּבענ לָאז סָאװ;
 טנַײה ,טנאה ןיא ןּבער םאּב ןזעװעג דניק סָאד זיא רעהא זיּב ,טּבױלנאּב זיא דניק סָאד

 ,רעטומ יד טּפיױהרעּביא ,וצ ןרעטלע יד ןעמענ ,טגָאז דניק סָאד סָאװ ,טרעקראפ רעּבָא זיא

 ..."רעדניק יד רַאג ןּבראדראפ יז
 טעטירַאטװא םעד טימ ןציטשרעטנוא ףור ךיז טימאּב םידמאלעמ וצ גנויצאּב עקיזָאדיד

 טלאה ןאמטכער ריווג רעד יװ ,עקאט רע טלייצרעד .ןאמטכער ריווג ןטרעלקעגפוא םענופ

 רעקיצנייא רעד ,ןפור .ּב .א טול ,זיא סָאד) ערָאנשַאל ןדער סָאװ ,םידמאלעמ יד ןופ טינ

 רע טמענ ,"דעמאלעמ רעטסנרע, רעד טמוק סע רָאנ יװ רעּבָא ,(םידמאלעמ יד ןופ ןרָאסיכ

 .רָאג זיּב ריווג םעד אּב סיוא
 -מאלעמ יד ןקידייטראפ וצ ןסיוא יוזא טקנוּפ ףור .ּב .א ָאד זיא ןעמונעג טנורג ןיא

 .ןדיי-עטוג יד טקידייטראפ רעירפ טָאה רע יװ ,םיד
 ןדעי ראפ ."םינמזה ןיּב םענופ גנאגנעקנאדעג רעד ּפָא ךיז טסילש טימרעד טָא ןוא

 טלאטשעג רעד ןיא זא ,רָאלק טרעװ ,ןוּב םעד טָא טימ ךיז טנעקאּב סע רעװ ,םענייא

 סָאװ ,ןזַײרק עלאקירעלקיזאושזרוּב יד ןופ רעייטשרָאפ םעד רימ ןּבָאה ןפור .ּב .א ןופ

 ןייטש ןּבילּבעג זיא סע ּוװ ,טקנוּפ םענעי ןופ רעטַײװ טירש א ןכאמ טזומעג ןיוש ןּבָאה

 -אּב םיא טריסערעטניא עגארפ-םידמאלעמ יד זא ,ןרעהוצנָא ךוּב ּביײהנָא ןיא ךָאנ טיג ףור .ב .א (1 = |

 ןיא ךָאנ ףור .ֹּב .א וצ טגָאז יוזא -- ?ןעכערּפש 'ןאפ ָאר טיירּב עַירָאטסיה עזיד ןיוש דריוו רעטַײװא .סרעדנוז

 ."םינמזה ןיּב, ןַײז ןופ לטיּפאק ןטשרע

 רעײג-סירּב א ,רערעסעּב א ךָאנ ןעכדאש אע :ףור .ּב .א טגָאז םידמאלעמ עקיזָאדיד ןופ םענײא ןגעװ (

 ..."ןּבָאה טנעטאּפ א רע געמ ןעלטאּב א ףיוא ,רעליוװ רעד רָאג



-- 

 .ןרָאי רע-60--רע-50 יד ןיא םירּבאכעמ רעוועשראוו-רעדנעלסיוא 10

 -ראפ .יולעּב עילאדעג טרעדליש סע עכלעװ ,עוויוס עזאושזרוּב עטריצנערעפיד-קינייוו יד
 .ןופ םארגָארּפ רעכעלטפאשלעזעג רעד וצ םזיטנערעפידניא ןטװילָאסּבא אזא אּב ןּבַײלּב
 ןגנוי םעד --ןרָאי רע-50 יד ןופ דלעה סיולעּב עילאדעג אֹּב סָאד ןעעז רימ יװ ,עלָאקסאה
 יװ ,רעּבירעד ןעעז רימ .טנעקעג טינ ןרָאי רע-60 יד ןיא ןיוש ןעמ טָאה -- רעטאפנעש
 --"שטנעמ-סטפעשעג, רעמורְּפ קיטלצנייא ןוא רעטרעלקעגפוא רעד--דלעה ספור .ּב .א
 עלאקירעלקיזאושזרוּב יד ןופ ןַײזטסּוװאּב "עַײנ, סָאד ןרילומרָאפ וצ ןָא ךיז טגנערטש
 ןופ קיטקארּפ רעכעלגעטגָאט רעד ןיא "גנודליּב, גנוזָאל םעד ןסאפנַײא ןליװ סָאװ ,ןזַײרק
 סע טָאה רע ןוא ,ףור .ּב .א ןעמוקעג זיא ןזַײרק עקיזָאדיד ןופ .עיצקאער רעשידִיי רעד
 :עיצקאער רעשידִיי רעקיטלָאמעד רעד ןופ טָאּבעג עטסקיטכיװ סָאד טרילומרָאפ עקאט
 (.א .נ--שטַײד רעד ,דיגאנסימ רעד ,דיסָאכ רעד) ןסָאלק ַײרד עלא יד ,ןסיװ טסלָאז
 ."ןטכינראפ טינ עלא יד ןופ סאלק ןייק טסלָאז ,רעדניק סטָאג עלא ןענַײז
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 "ט עוו רענעי ןופ עסינמייהעג יד, עמעָאּפ ןַײז ןוא ןאמקאמ וואטסוג

 טעז ,ןרָאי רע-60 יד ןופ רוטארעטיל רעשידִיי רעד טימ רעטנעענ ךיז טנעקַאּב עמ ןעוו
 ןייק ןעװעג טינ לאפ םושנייק ןיא ויא ןדלעפנעסקא ןגעק טירטסיורא ספור .ּב .א זא ,ןעמ
 -עטיל עשירעלטסניק עשידִיי יד זא ,ןעניימ וצ שלאפ ןטולכאל זיא סע .דָאזיּפע רעקילעפוצ
 גנויצאב רעוויטאגענ ריא ןיא ךעלטַײהנײא סיוכרוד ןעוועג זיא ןרָאי רע60 יד ןופ עוטאר
 -נולקאוו יד זא ,ןזַײװאּב סָאװ ,ןטקאפ טסּוװאּב ןענַײז סע .(!גנוגעװאּב רעשידיסכ רעד וצ
 ןעװעג טינ ןענַײז ,"רשבמ לוק, רעד ןזיואּבסיורא עגארפ רעד ןיא טָאה סע סָאװ ,ןעג
 רעד ןיא עדארג סָאװ ,טקאפ רעד ןגיוא יד ןיא רעּבָא ךיז טפראוו סרעדנוזאּב .קילעפוצ
 ,קרעװ א ןרָאי רע-60 יד ןיא ךיז טזַײװאּב ,ףור .ּב .א ןעמוקעג זיא סע ןענאוונופ ,עוויווס
 יד טּפיוהרעּביא רָאנ ,"ןדִיי-עטוג , וצ גנויצאּב עשיליקסאמ יד רָאנ טינ ןרידיוער ?יװ סָאװ
 ןופ קרעװ עטסּוװאּב קינײװ רעהאזיּב סָאד ָאד ןעניימ רימ .עיצידארט-רוטארעטיל עשיליקסאמ
 .(1865 ,עשראוו) ."ףּכ-תעיקּת רעד רעדָא טלעוו רענעי ןיפ עסינמייהעג איד, ןאמקאמ וואטסוג

 עקיטַײז א רָאנ ןּבער ןשידיסכ םענופ טלאטשעג יד טליּפש ,סעמע ,ןענאמקאמ אּב
 סנאמקַאמ ןיא ןרירוגיפ סָאװ ,ןטלאטשעג לָאצ רעסיורג רעד ןופ ענייא רָאנ זיא סע ,עלָאר
 יז ,טרָא ןעעזעגנָא רעדנוזאּב ןייק טינ ךיוא ָאד טמענראפ סעדיסכ ןופ םעלּבָארּפ יד ,קרעװ
 וצ רעטנוא ךיז טמענ ןאמקאמ .ג סָאװ ,םעלּבָארּפ רעניימעגלא רענעי ןופ לײט א רָאנ זיא
 רעד ןופ עקיטראנגייא סָאד טייטשאּב ןירעד עדָארג רעּבָא ,קרעװ ןַײז ןיא ןרעפטנעראפ
 ןוא ףור .ּב .א--םירּבאכעמ ענעדיישראפ ךעלרעסיוא ייווצ יד ןגיוצרעד טָאה עכלעוו ,עוויווס
 ,ןאּפש ןשיגָאלָאעדיא ןייא ןיא ןייג ןעגנּוװצעג עדייּב יז טָאה יז סָאװ -- ןאמקאמ וואטסוג
 סנאמקאמ .טכיש ןכעלטפאשלעזעג ןייא ןופ רעגָאזטרָאװ יד ןַײז וצ טױרטעגנָא עדייּב
 .רעיוגעג סָאװטע ריא ףא ןלעטשּפָא ךיז לָאז עמ רעּבירעד טנידראפ עמעָאּפ

 ןעיצוצ ןָא טּבײה עמעָאּפ סנאמקאמ וואטסוג ןופ ןעלטיּפאק עטשרע יד ןופ ןיוש
 אּב יװ טקנוּפ .קרעװ םעד ןופ טירָאלַאק רעקיטראנגייא רעד טַײקמאזקרעמפוא רעזדנוא

 גנולעטש עוויטיזָאּפ סלעפייווצ יוזאיוו ,ןריּפשוצכָאנ ףא טינרָאג ןרָאװעג ןוטעג טינ רעהאזיּב ךָאנ זיא סע (}
 ןשירִיי ןַײז ןיא ךיוא זַײװליײט --(1868) "לארשי לע םולש, ךוּב ןַײז ןיא ןזיװאּבסיורא ךיז טָאה סָאװ ,סעדיסכ וצ
 ךָאנ זיא ,לשָאמעל ,יוזא .ןרָאי רע-60 יד ןופ רוטארעטיל רעשידִיי רעד ףא טקריװעג טָאה ---(1565) "םייח תחכות;
 -ספרָאד א ןגעוו עסַײמ א ,(1868 רימָאטישז) "קינזיצקא רעד, לכיּב עמינָאנא סָאד ןרָאװעג טצאשעגּפָא טינ רעהאזיּב
  לכיּב םעד ןופ דלעה רעד ."עוװּושטלאּב ןייא ןרָאװעג רָאג רע זיא םערכָאנ. ,קינזיצקא ןא ןרָאװעג זיא סָאװ ,רעכָאּב
 טינ ןענַײז גנאג רעײז טימ םיריסכ יד זא ,ןענאטשראפ ןיוש ךיא ּבָאה דלאּב, :ךיז ןגעװ יוזא טליצרעד
 ,(56--56 .ז .ז) +.. ןעוט יײז סָאװ ,עכעלמענ סָאד ןוט ןּבױהעגנָא ךיוא ּבָאה ךיא ,טשיראנראפ ּבָארג יוזא
 -קאו ,ןיקצעניל .י אּב ןעגנולקאוו יד ףא גנווַײװנָא ספיטש .נ ךיוא טארּפ םעד ןיא טנאסערעטניא ,וועגא ,זיא'ס
 סַעּב ,טַײצ רעד ןיא עדָארג ךיז ןקרעמאב יז לַײװ ,טימרעד שיטסירעטקאראכ רעמ ךָאנ ןענַײז סָאװ ,ןעגנול
 עשירארעטיל) "רוטארעטיל עשידַיי ערעטלע יד, .ףיטש .נ :םעד ןגעװ עז ."לגנוי ןשיליופ , ןַײז טקורד יקצעניל
 .231 .ז ,1929 ,וועיק ,(עיטאמָאטסערּכ
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 -ראוו-טכע א ,רעקיטכיר ,ןשיטָאטשסיױרג א ןענאמקאמ וואטסוג אּב ךיוא רַימ ןּבָאה ,ןפור .ּב .א
 -אגרָא ,יולעּב עילאדעג רעַײגרָאפ ןַײז יװ טקנוּפ ,זיא ףור .ּב .א רעּבָא .טירָאלַאק רעוועש

 -ַאסרעּפ ספור ןעניוװ סע ּוװ ,װָאּבישזג ןטימ -- עשראוו לייט ןייא טַימ רָאנ ןדנוּבראפ שינ
 םעד ןלָאמסױא טוג ןָאק רע ,((קוק ןרעטַײװ א טָאה ןאמקאמ וואטסוג .םידיסכ יד -- ןשזָאנ
 ךיוא ןּבַײרשאּב וצ רעּבָא טיצ םיא .ןסאג עשידִיי רעוועשראוו יד ףא "םירוּפ ןשיטַיײצראפ
 -ניא גָאט ןקידרעטניװ א ,"טלעוו-ַײנ, ףא עפיירס א ,לשַאמעל ,יװ ,עשיפיצעפסיטינ סָאד
 ןופ ןטלאטשעג עטסקיטראנדיישראפ יד רע טנכייצ טנאה רעשירעטסַײמ א טַימ .טָאטש ןטימ
 ןענַײז סָאװ ,ןרוגיפ עשיּפיט עקיניא וצ ַײּברעד טמוק רע ,עוויווס רעשידיי-שילױּפ רעד
 ןעמ טעז ַײּברעד ןוא ,רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןיא טקרעמעגנָא ןעוועג םעד ראפ ןיוש
 ,עוויוס רעקידלטעטשניילק רענעי ןופ ןטלאטשעג יד ּפָא טסַײר ןאמקאמ .ג יװ ,לָאמ עלא
 עַײנ א ןטלאטשעג ענַײז ףא טפראוו רע .ןדלעפנעסקא אֹּב ,לשָאמעל ,ןּבָאה רימ סָאװ

 .ןַײש עשיטָאטשסיױרג
 ךָאד ייז ןענַײז ,ןַײז טינ ןלָאז עמעָאּפ סנאמקאמ ןיא ןטלאטשעג יד קיטראנדיישראפ יװ

 ןצנאג םעניא טלקיװטנא טרעװ סָאװ ,עיצּפעצנַאק רעשיגָאלָאעדיא ןייא ןיא טסאפעגגַײא
 :עגארפ יד קעװא טלעטש רעּבאכעמ רעד סָאװ ,ןירעד טייטשאּב עיצּפעצנַאק יד טָא .קרעוו -

1 

 ,איה טגַײצרעּביא ןיוש ךיד טסָאה אינ

 ? איפאזאליפ זיא סאד סאוו

 ףיִסעליפ רערעסערג א זיא רעװ : גאז טציה

 :רעמ טייטשראפ סע רעװ ןיא

 ,ף"יר ,םיּבמר ,י"שר

 ! רעטלָאװ ןיא רוקיּפע רעדא

 :ףורעד טרעפטנע ןאמקאמ וואטסוג ןוא

 !יארד עטשרע יד סיוועג

 .יארשעג ןיכיוה א ךיא ּבעג

 ,ןיז ןירהאוו םעד ןיפארטעג ןיּבאה יז

 .ןיד שיו ,ןיד שי :טגָאזעג ןיּבאה סאוו

 -- אּבה םלוע ןא ,שנוע ןא ,רכש א ןענאהראפ זיא סע

 !ָאד טשינ זיא'ס טגָאז סָאװ ,םעד אייוו ןיא

 .(121--120 .ז)

 סנאמקאמ ןופ גנולדנאה עצנאג יד ךיז טלקיווטנא עיצּפעצנָאק רעקיזָאדרעד םורא טָא
 --םינייכש ייוװצ .וויטימירּפ ץנאג עמעַאּפ רעד ןיא גנולדנאה יד ןיא ךעלרעסיוא .עמעָאּפ
 --רערעדנא רעד ;עיצידארט רעכעלשידיי-זעיגילער רעד ןופ רעייטשרָאפ א ,לרעמש--רענייא
 -עלטלעװ א-- (ןימָאיניּב 'רעּב שריה יװצ ןפורעג םיא ןעמ טָאה לָאמא) ליװטוג ןאמרעה
 --רוטלוק רעשִיעּפָארײא ןופ ץנאלג רעד ןיוש טגיל סע ןעמעוװ ףא ,ןיושראּפ רעכ

 ורעגניז רעטוג א ןוא רענעק רעסיורג א

 ;ןיוו ןיא טנרעלעג רע טָאה קיזומ

 ןילרעּב ןיא ןכארּפש

(5) 

 ןּביג יז ,?"עּבאהמעליוא , ןוא "עזאהמעליוא , ןגעװ ךעוקיװו א טריפעג גנאל טַײצ א ןּבָאה
 רעד טנַײרפ ןַײז וצ ןעמוק םעדכַאנ לָאז ,ןּבראטש רעירפ טעװ סע רעװ זא ,ףאקסעניקט ךיז

 .ףור .ּב .א יו ,ןגיוצרעד ?שִיעּפָארײא , רעמ ןוא רעטעדליּבעג ןַײז וצ סיוא לאלכיּב טעז ןאמקאמ וואטסוג (
 עשטַײד ןוא עשינלָאּפ, טימ טפאשטנאקאּב עסיװעג א ךיוא רימ ןפערט ףור .ּב .א אּב סָאװ ,ףורעד טקוקעג טינ
 -נעטש ןוא רעטלושעג סיוכױוד סנאמקאמ וואטסוג עּבאגעל קילעטשרעטניה טַײװ רע טּבַײלּב ,"רעכיּבלּבאפ
 ךערעעּב אזא ןופ יוּב ןלענָא;ציזָאּפמָאק םעניא סרעדנוזאּב ךיז טעז סָאד .רינאמ רעשירארעטיל רעקיניזטסּוװאּב קיד
 .(עָאּפשאה סרעגניטע ןופ ןרוּפש עכעלטנעק טימ ,סעמע) ןּבירשעגנָא טָאה ןאמקאמ יװ ,(טַײז 140) עמעָאּפ רעסיורג

 יר ."םיריסכ ןיפ רעטאיעט, םעד וצ טַײקכעלנע עסיװעג א עמעָאּפ סנאמקאמ טָאה טכיזניה רעד ןיא (?
 .עכעלרעסיוא ןא רָאנ רעּבָא זיא טַײקכעלנע
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 סעריקיּפא םעד ףא טלאפ לרױוג רעד ."טלעו רענעי ןופ עסינמייהעג , יד ןגעו ןלייצ
 םירוּפ א םענייא ןיא ,םורא טַײצ א ןיא ןוא ,עפיירס א סייעּב םוא טמוק רע .ליווטוג ןאמרעה
 ןעעזעג טָאה רע סָאװ ,ט/ייצרעד ןוא לרעמש טנַײרפ ןַײז וצ ךיז רע טזַײװאּב ,טכאנרעדפא
 ןופ גנורעדליש יד רעּבירעד טמענראפ ךוּב לײט ןטסערג םעד .ןדיינאג ןוא םענעהעג ןיא
 ןעמוקאּב רימ סָאװ ,"טלעוװ רענעי, ןופ רעדליּב עטשרע יד ןופ ןיוש רעּבָא ."טלעוו רענעי,
 ןופ ןטלאטשעג עטנכייצעג-ףראש טימ ןוט וצ רימ ןּבָאה ָאד זא ,ןעמ טעז ,ןענאמקאמ אב
 היברו הירּפ, זיא סָאװ ,םענייא ןופ טלאטשעג יד זיא טָא .עוויווס רעשידִיײשילױוּפ רעד
 .(:עיזאושזרוּב עשידיי טכיש רעטשרעּבױא רעד ןופ טלאטשעג א זיא סע ,'ןזעוװעג רבוע
 גָאט יז טָאה, רעטניװ ,רעדעּב יד ןיא ןרָאפ רעמוז עלא געלפ ,רע טלייצרעד ;ּבַײװ ןַײז
 טָא ; "םייה רעד ןיא ןהעוועג טשינ ןירָאי עצנאג , זיא יז ,"ןָאט וצ ןעניצידעמ טימ טכאנ ןוא
 -עמ רעקיּכאפליפ א זיא'ס--- טרעדלישעג קיטראנגייא ץנאג ךיוא ,טלאטשעג עטייווצ א זיא
 א ,טנאטסעטָארּפ א רע טרעוו רעטעּפש ,רעקילָאטאק א ןרָאװעג טשרעוצ זיא רע ,דעמוש
 ןשינעמלוסומ םעד ןָא ןעלדנע רע טמענ טרָאד ןוא דאדגאּב ןייק טרָאפ רע ,רענָאיסימ
 עסיועג ראפ שיטסירעטקאראּכ ץנאג ןעװעג טַײצ רענעי וצ זיא טלאטשעג אזא .ןּבױלג
 עטירד יד ךיז טוַײװאּב דעמושעמ םעד ךָאנ .(:עװיווס רעשידִיי-שילױּפ רעד ןופ ןזַײרק
 - , ,טלאטשעג

 ןעעז םעדכָאנ .קינרעּכָאװ א טעגראהעג טָאה רע סָאװ ,טימרעד רע טָאה טקידניזעג
 טייג סָאװ ,רעפלעהאּב א ןיא רע ."ףאנת אל, םעד ןעװעג רעװיוא טָאה סָאװ ,םענייא רימ
 --"ןלעזמאמ ןוא סנכעק טימ ןענרעל וצ, םורא

 ןעֶָא שנעמ רעגנוי רעד ךעז טפור ,יוא

 -- ךאווש ץנאג ,לוק לליטש א טימ

 ..ךאז-תכנרפ א ןהעװעג זיא סע :גידלוש טינ ריסא ןיּב ךעי

 טרָאד ןוא ָאד ךיז טוַײװאּב רע ,טַײקשילָאװירפ ןופ ַײרפ טיִנ לאלכיּב זיא רעּבאכעמ רעד
 טלאטשעג יד ןענַײז וָארסָאד רעּבָא ,ליּפש רעטכַײל וצ ןיוש לָאמלײט ןוא רעטכַײל א טימ
 ןדִיי א ןופ ןרוגיפ עטעליוּב ץנאג ָאד ןעמוקאּב רימ ןוא ,רעגייטש ןלאער ןיא טסאפעגנַײא
 =ניז רעד ןזיװאּב טרעװ סע ,(4) ןפלאכ רעשיטָאטשסיױרג א דִי א ,(72) קישטדאירדָאּפ א
 -- סעכִיי ןסיורג ןופ ןיושראּפ א ,"דמחת אל, ןופ רעקיד

 םינסחי רעטיול ןופ סיורא םוק

 (78) , םינדמל עללא ןענַײז סרעטעפ עניימ

 טימ טכאמעג ךעלקילגמוא םיא טָאה עמ יװ ,רעּביא טיג ןוא ךיז ןגעװ רע טלייצרעד יוזא
 א ןופ טלאטשעג עכַײרטירָאלָאק א ךיוא םענעהעג ןיא ןעעז רימ ;ךעדיש םעגעגנּוװצעג א
 טײג סָאװ ,"ןיילא לקיצַײכ. סקיד .מ .א ֹוצ טלאטשעג לעלאראּפ ןימ א ,"דניק ןגיוצראפ,
 ךָאנ עניײא .ײצילָאּפ ןופ טנעה יד ןיא ןַײרא טלאפ ןוא לאנימירק ןופ געוו ןפא קעווא ָאד
 ראפ טרָאװ ףראש א טניפעג רע ,ןטלאטשעג יד טָא ךרוד ןאמקאמ טריפ רערעדנא רעד
 רעּבָא זיא שיטסירעטקאראכ .ןעגנאגאּב ןּבעל םאּב ןענַײז "עקידניז , יד סָאװ ,ןכערּבראפ םעד
 --לייט ןייא ,סעירָאגעטאק ייווצ ףא "עקידניז , יד ןַײא טליײט ןאמקאמ .סָאװ טָא

 ןענאגעּב תורּבע (?ע שיל אראמ ןיּבאה סאוו ,יד ,טסיײה סאד
 ,ןענאטשעג טּפשמ ןייק ראפ להָאמ ןייק ךָאנ ןענעז ןוא
 טכעלש רעײז ראפ טּפָארטשעג טשינ ךאנ אייז טָאה עמ
 ;טכערעג הרצ רעייז ףיוא דניציה ךיז ןיּבָאה ןוא

 .טנאקאּב טוג ץנאג ןעװעג ,סיוא טזַײװ ,ןאמקאמ זיא עיזאושזרוּב עשידִיי טכיש רעד טָא ןופ רעגייטש ןטימ (6
 ,רידנעס 'ר ןכַײר םענופ ּבוטש רעד ןיא גנוריפ רעד ןופ גנוּבַײרשאּב רעיונעג רעד ןיא סרעדנוזאּב ךיז טעז סָאד
 .(22--19 .ז) "עללירּב ךירניה שטאד ףיוא םיא טפיר עמ, סָאװ

 ,(שיסור) 131 .ז ,דנאּב וו ,קלָאּפ ןשירִיי ןופ עטכישעג .ןעסעה .י אּב םעד ןגעװ עז (?

 .ןענאמקאמ אּב ןכָארטשעגרעטנוא (3
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 ןיטילעג שנוע רעיײז ןיוש (!אי ה ןיּבאה סאוו ,עגירּביא איד ...
 ,להק סאד ,דנָאס רעד טסייה סאד

 להאמ א ןיוש אייז טָאה

 ,ןיּבעל ןאַּב ,טלעװ רעד ףיוא

 .(56---55) ...ןיּבעגעג ןיקָאריװ

 ,"תורבע עשילארָאמ, טינ ןעגנאגאּב ןענַײז סָאװ ,עלא יד זא ,ךיז טמוקאּב טָא ןוא
 ,"להק רעד ,דנָאס רעד, םורא קידנעטש ךיז טקוק יד ףא ,סנכערּבראפ עקידסעשָאֿפאמ רָאנ
 זיא טעּפשימ רעייֵז ,טדנעלּבראפ טינ לָאמניק זיא "להק, ןוא "דנָאס, םענופ גיֹוא סָאד
 -םענהעג סנאמקאמ ןופ לקסאהירעסומ רעד טגיל ןירעד טָא-- רעטכערעג רעד לָאמעלא
 רעשיליקסאמ רעד טימ עמעָאּפ סנאמקאמ טארּפ םעד ןיא טכַײלגראפ עמ ןעו .גנורעדליש
 וואטסוג ןעמעלא םעד ןופ ךיז טדיישרעטנוא סע יװ ,ןעמ טעז ,ןרָאי רע-60 יד ןופ גנוטכיד
 טזַײװ רע ,טרָאװ ןטמארגעג םענופ רעטסַײמ רעניילק ןיײק טינ לאלק זיא רע .ןאמקאמ
 רעשיליקסאמ רעטנעקרענא רעדנא ןא סָאװ ,ןטַײקיעּפ-גנורעדליש עכלעזא לָאמלײט סיורא
 טַײז רעד אֹּב ןאמקאמ טּבַײלּב ןעמעלא םעד אֹּב רעּבָא .טגָאמראפ טינ סע טָאה רעטכיד
 ןרעװ ןטלאטשעג ענַײז לַײװ ,ראפרעד טַײזאּב טּבַײלּב רע .עיצידארט-רוטארעטיל רעד ןופ
 ןיא ןעניפעג רימ סָאװ ,ויטקעּפסרעּפ רעלא;צָאס רעניימעגלא רעד ןיא טּבעװעגנַײא טינ
 טינ טרעװ ןרוגיפ-רעגײטש עלאער יד ןופ גנורעדליש יד ,רוטארעטיל-עלָאקסאה רעד
 רעשידִיי רעד ןיא טשרעה סָאװ ,םישזער םעד וצ גנויצאּב רעוויטאגענ א טימ ןדנוּבראפ
 טינ זא ,ךיג ץנאג רעזעל רעד ךיז טגַײצרעּביא עמעָאּפ סנאמקאמ ןופ גנאג ןיא .עוויווס
 עשיטירק עסיועג א ךיז טרעה עמעַאּפ רעד וצ ריפנַײרא םעניא סָאװ ,ףורעד טקוקעג
 ןעמונעג ןצנאגניא עמעָאּפ סנאמקאמ זיא ,רעגייטש ןשידִיי ןלענָאיצידארט םעד וצ גנּויצאּב
 ןפמעקאּב םעניא טינ לאלק טייטשאּב קרעװ םענופ ץנעדנעט יד .שרעדנא סעּפע רָאג ןסיוא
 ,רעּבאכעמ רעװעשראוו רעזדנוא ןופ רוטאנ רעד דמערפ זיא עשירעפמעק סָאד ."להק, םעד
 רעד טימ ןוט ליּפש א טגינעג טַײצ וצ טַײצ ןופ ןיא ףור .ּב .א יו יוזא טקנוּפ ןוא

 םעד ַײּברעד קידנרירנָא טינ ,דיסָאכ םענעי רעדָא םעד ןופ טַײקכאווש רעב
 וצ שיטסירָאמוה ןייגוצוצ טיירג ןאמקאמ וואטסוג זיא יוזא ,לאלכיּב רעגייטש ןשידיסכ
 םעד רעּבָא ַײּברעד קידנטיהּפָא ,עוויוס רעשידִיי רעד ןופ ןטלאטשעג ענעדיישראפ
 םעד ןופ רָאלק סרעדנוזאּב ןעמ טעז ,יזא זיא סָאד זא ןוא ."להק, ןופ שזיטסערּפ
 .ןדיײנאג רעד טרעדלישעג טרעװ סע ּוװ ,עמעָאּפ לייט ןטייווצ

 סָאד .ןטלאטשעג עטנכייצעג-שיטסילאער עירעס א רעדיװ ךיז ראפ ָאד ּבָאה רימ
 ןַײרא ןיוש טמענ רעּבאכעמ רעד ,ןעניושראּפ רעוועשראוו רָאנ טינ ןיוש סע ןענַײז לָאמ
 רעד, ךרוד זדנוא ראפ טייג טָא .עוויוס רעשלטעטש רעד ןופ ןטלאטשעג לָאצ עצנאג א
 סע ,"להקה שאר רענימעזדאר, רעד םיא ךָאנ דלאּב טמוק טָא ,"הארוה הרומ רענידנעּב
 ןעעז הימ ,"ןינעיזּב ןופ רפוס, רעד וצ טמוק סע ,"ןעאליוו ןופ דמלמ, רעד ךיז טזַײװאּב
 ןגנאל א טימ ןטערטסיורא ןּבער םעד טזָאל רעּבאכעמ רעֶד .ןּבער ןשידיסכ םעד ךיוא ָאד
 קיטקארפ רעכעלנייװעג רעד ףא ןשינערעהוצנָא ןוא םיזָאמער עטַײװ לפיוו ןוא ,גָאלָאנָאמ
 ךָאד זיא רָאלק ,גָאלָאנָאמ םעֶד ןיא ןרעה טינ ךיז ןלָאז סע ןּבער ןשידיסכ א ןופ
 -יסכ םעד ןפמעקאּב םעניא טינ ָאד טגיל רעּבאכעמ םענופ ענָאװאק יד זא ,רעּבָא
 "עסעמע, יד ראפ גנוקיטכעראּב יד ןכוזוצסיוא ןּבערטש םעניא עדָארג רָאנ ,ןּבער ןשיד
 יוזא טקנוּפ ןוא .גנורעקלעפאּב רעשידִיי רעד ןופ ןּבעל םעניא עלָאר רעייז ןוא םִיִיּבער
 ראפ ,עָאריוה-עריומ םעד ראפ ,לָאהָאקאה-שָאר ןראפ גנוקיטכעראּב יד ךיוא טכוזעג ָאד טרעוװ
 -אס יד טעדנעװעג זיא סע ןעמעוװ ןגעק ,ןטלאטשעג יד ראפ ,טסייה סָאד -- דעמאלעמ םעד
 טרעװ סָאד זא ,ןעניימ טינ רעּבָא ףראד עמ .רוטארעטיל-עלָאקסאה רעצנאג רעד .ןופ עריט
 -רָא רעשידִיי רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ,טַײקטמורפראפ רעשיטאנאפ-דליוו ןופ ןעמָאנ ןיא ןוטעג
 .טַײקכעלטלעװ רעשִיעּפָאריײא-ןרעדָאמ ןופ ןרוּפש ןייק ןדַײלראפ טינ ליװ סָאװ ,עיסקָאדָאט

 .ןענאמקאמ אּב ןכָארטשעגרעטנוא 4
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 רעטסערגראפ ,ףור .ּב .א יו טקנופ .טַײקשיסקָאדָאטרָא אזא ןופ טַײװ ץנאג זיא ןאמקאמ .ג
 ןוא םידגאנסימ ,םידיסכ יד) ןסאלק ַײרד עלא יד ,ןסיװ טסלָאז, ;טָאּבעג סָאד טינ לָאמנייק
 ּוװ ,ןדיינאג םעד ןיא יװ ,רימ ןעעז רעּבירעד ."רעדניק סטָאג עלא ןענַײז (.א .נ-- ןשטַײד
 ןשידיסכ ןטמ ,שאדיוקיילק עשידִיי עצנאג סָאד ןרָאװעג טריפעגכוד סָאװ-רָאנ זיא סע
 -- ,"רעדיילק עשטַײד ןיא , ןיושראּפ ריפ ךיז ןזַײװאּב ,שָארעּב ןּבער

 ר ;ןיצירעמ רעטקָאד ןוא רעשוקא זיא רע ,טגָאז רענייא ..;

 .ןהיטעג עקנארק ראפ ליפ רעײײז טָאה רע

 ,לוש א ןופ ןוקעיּפָא ןא רערעדנא רעד ...
 .לָאטיּפש ןשירוי ןופ רעהעטשרָאפ

 ,ףָאזָאליפ ןוא רעלעטשטפירש א זיא רעטירד רעד .;

 .ףָאה ןכעלרעזייק ןיא ןהעזעגנָא

 ,ןיכאז עשלאפ ערעדנא רעדָא תוריסמ עשלאפ ןעמוקוצרָאפ טגעלפ'ס זא
 ,ןיכאמ וצ םילוּבליּב ,ןיגָאלק וצ ןידוי ףיוא ךעז טגעלפ עמ

 ןהעשעג הלוע ןא ץעמע יוװא זיא'ס רעדא
 .ןעוועג ץילמ א דלאּב רע זיא

 ,טאל עטסכייר איד ןופ רענייא ,רעדרעפ רעד ...

 ...רהעקנאּב רעסיורג א רהעז

(114---115) 

 סעדכא ןופ טָאּבעג םענעי ןריזיטערקנָאק טװּורּפעג ןאמקאמ .ג טָאה ,ָאד ןעעז רימ יװ
 -קאמ .ג .ןפור .ּב .א'אּב טרעהעג ןּבָאה רימ ןכלעוו ןגעוו ,"ןסאלק ַײרד , עסיוועג יד ןשיוװצ
 -ראפ סָאװ ,עיצידארט רעכעלשידיי-זעיגילער ןופ טייק עכעלטַײהניײא יד ןזַײװאּב ליו ןאמ
 --"שטַײד, םעד ,ןטרעלקעגפוא םעד טימ ,ריקנאּב ןכַײר םעד ,"שנעמ-סטפעשעג ,, םעד טדניּב
 -יפ-לָאהַאק עשלטעטש יד ןוא שעדיוקיילק יד ,םִיִיּבער עשידיסכ יד טימ ןוא ,טַײז ןייא ןופ
 ףא ןּבעגעגרעּביא עמעָאּפ סנאמקאמ ןיא טרעװ סעלא סָאד .טַײז רעטייווצ רעד ןופ -- רער
 ןָאפ ןפא ןּבעגעג טרעװ "ןסאלק ַײרד, יד ןופ גנורעדליש יד רעּבָא ,ןפיוא ןשירָאגעלא ןא
 רעטקאראכ םעד ןיא ןעלפייווצ טינ ךיז טזָאל סע זא ,עיצאזילאעדיא רעניימעגלא אזא ןופ
 -סיוא ןא זיא'ס .קרעװ םעניא טלקיוװטנא טרעװ סָאװ ,עיצּפעצנָאק רעשיגָאלָאעדיא רעד ןופ
 גנומערטש רעלאקירעלקיזאושזרוּב רעסיוװעג א ןופ עיגָאלָאעדיא ערענָאיצקאערדןכַארּפשעג
 "סעדכא; ןופ גנוזַאל םעד ךרוד גנומערטש יד טָא לי ןליוו .רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןיא
 טינ רעּבָא טרעה ַײּברעד ,רעּבַײרש-עלָאקסאה יד ןופ ןעגנוזָאל-ףמאק יד ןגעק ןלעטש ךיז
 עסיװעג יד ןופ דנוּב םעניא עינַאמעגעה יד זא ,ראפרעד ןגרָאז וצ גנומערטש יד טָא ףוא
 --עיצידארט רעכעלשידַיי-זעיגילער רעד ןופ רעייטשרָאפ םעד ןרעהעג לָאז "ןסאלק .ַײרד,
 ןיא "דיי ןצנאג, םעד טָא ןּבױהרעד ןעלטימ עלא טימ טּבערטש יז ןוא ,"דַיי ןצנאג, םעד
 .רוטארעטיל רעד

 ,"םינמזה ןיּב , ןַײז ןיא ןפור .ּב .א אּב ןעעזעג רעַירפ רימ ןּבָאה םארגָארּפ עקיזָאדיד
 ךָאנ טָאה ףור .ּב .א ּבױא .ןענאמקאמ .ג אֹּב עמעָאּפ רעד ןיא ךיוא רימ ןעעז עּבלעזסָאד
 רעצנאג רעד זא ,ךיז טכאד לָאמלייט -- "דיי ןצנאג, םעד ןעמיטשאּב םעניא ךיז טלקאוועג
 טָאה - "ןאמסטפעשעג רעכַײח, רעד ,לָאמלײט ,"דעמאלעמ רעטסנרע, רעד זיא סָאד--"דלי
 -רָאפ-טּפױה רעד ,לרעמש זיא סָאד .ןענופעג טלאטשעג יד טָא ךיז ראפ ןאמקאמ .ג ןיוש
 טגנערטש ןאמקאמ .עמעַאּפ סנאמקאמ ןיא עיצידארט רעכעלשידלי-זע;גילער רעד ןופ רעייטש
 -לאעדיא א ןיא רוגיפ סלרעמש ןעלדנאווראפ עמעָאּפ ףָאס םוצ יידעק ,רָאג זיּב ןָא ךיז
 טָאה עמ סָאװ ,ןָאט ןשינָאריא-ּבלאה םענעי ןופ רוּפש ןייק ָאד ָאטינ ןיוש זיא'ס .רוגיפ
 םעניא ָאד .(1עמעָאּפ רעד ןופ לטיּפאק-ריפנַײרא םעניא סערוש עקינייא ןופ ןעגנירד טנָאקעג

 עמעָאּפ ףָאס םוצ סָאװ ,ןענירעד ךיוא ךיז טעז רוגיפ-לאעּריא א ןיא ןעלרעמש ןעלדנאווראפ וצ ץנעדנעט יד (1
 -ֹנָא ןיוש טרעװו לרעמש .(4 .ז) *ץערָאהמא א ,קאטסָארּפ א, ןעלרעמש ןופ קיטסירעטקאראכ עטשרע יד ּפָא טלאפ

 ןַײז טימ סיוכרוד ןיוש ךיז טריציפיטנעדיא ןאמקאמ ךוא ,עמעָאּפ רעצנאג רעד ןופ רעּבאכעמ רעד יװ ,ןּבעגעג

 .לרעמש --- דלעה
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 ןופ גנורעדליש עקידנריזילאעדיא-סיוכרוד ,ענעטלאהעגסיוא ןֹא ןאמקאמ .ג ןיוש טיג גָאליּפע
 ןא רָאג ןעמוקאּב ףראד רעזעל רעד ןוא ,לרעמש טלעװ רעד טימ ךיז טנגעז סע יװ ,םעד
 .עפוג ןעלרעמש ןיא רָאנ טינ ָאד סע טייג ,ךעלריטאנ .רוגיפ-לרעמש רעד וצ גנויצאּב רעדנא

 ,גיצרעפ ןיא ףעניפ ןופ ןאמ א ,לרעמש

 ,גיצרעהנעפָא ,ךילרהע

 ...רעגייטש ןישידוי ןיפא טרהיפעג ךיז טָאה

)4( 

 -ירעד זיא סע .עמעָאּפ רעד ןיא ןעלרעמש ןַײרא ןאמקאמ טריפ רעטרעװ יד טָא טימ
 ןדנוּבראפ טלאטשעג סלרעמש טימ טרעװ עמעַאּפ ףָאס םוצ סָאװ ,טינ שעדיכ ןייק רעּב
 רעדנוזאּב א דלעה ןַײז םורא טפאש רעּבאכעמ רעד ."רעגייטש ןשידִיי, םענופ ףמּוירט רעד

 ענעי -- ,"דיי ןצנאג, א ןופ טלאטשעג יד יװ ןטליג ןָא טּבײה לרעמש ןוא ,לאעדיא
 ןיא גנומערטש עזאושזרוּב-רענָאיצקאער יד טיוּבעגפוא ךיז טָאה סע סָאװ ,רוגיפ-לאעדיא

 .ןרָאי רע-60 ,יד ןופ רוטארעטיל רעשידִיי רעד

1 

 "גנוטַײצ עשידוי רעיושראוו, יד

 ,םירּבאכעמ רעוװעשראוו יד ןופ קרעװ יד טימ ךיז טנעקאּב סע רעװ ,םענייא ןדעי ראפ
 רָאנ טינ ךיז ראפ רימ ןּבָאה ָאד וא ,רָאלק טרעװ ,טלדנאהאּב טשרָאקָא ןּבָאה רימ סָאװ
 רעזדנוא ןופ דנאטשוצ ןקיטציא םעד אּב .ןעגנונישרעד רעוועשראוו-שיפיצעּפס ,עקיטרָא
 -עהעג יװ ןעװעג טינ רעהא זיּב ןענַײז סע יװ טקנוּפ זא ,ןַײז טלָאמעג ןָאק עיפארגָא;לּביּב
 יוזא ,ןאמקאמ .ג ןוא ףור .ּב .א ,ױלעּב .ג ןופ ךעלכיּב רעװעשראוו יד ןּבירשאּב קיר
 -ישרעד ןענַײז סָאװ ,סעּבאגסיוא עכעלנע עקינייא טנכייצראפ טינ ךיוא טציא ךָאנ ןּבַײלּב
 .עשראוו רעסיוא ,שרעדנא ץעגרע ןענ

 גנומערטש רערענָאיצקאער רעֶד טימ ךיז ןענעקאּב ,ןַײז טינ רעּבָא לָאז סָאד יװ
 קרעוו יד טול זױלּב לַײװרעד רימ ןענָאק ןרָאי רעד50 יד ןופ רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןיא
 ךרוד טקינײראפ ,עּפורג עצנאג א יװ סיורא ןטערט סָאװ ,םירּבאכעמ רעוועשראוו יד ןופ
 ןשּפיה א ןַײרא סיוועג טגָארט סָאד ןוא .טַײקיטעט רעײז ןופ טרָא םעד ןוא טַײצ רעד
 -עטיל רעשידִיי רעד ןופ גנולקיווטנא רעד ןגעװ ןעגנולעטשרָאפ ערעזדנוא ןיא וויטקערָאק
 -יסערגַארּפ רעד ןגעו זיולּב טסּוװעג רימ ןּבַאה רעהאזיּב .טרעדנוהרָאי ןט-19 ןיא רוטאר
 רעד ןגעוו ,רוטארעטיל רעשידִיי רעזאושזרוּב רעד ןופ גנולקיווטנא רעד ןיא גנומערטש רעװ
 ,רעגניטע) עלָאקסאה רעקַירּפ רעד ןיא קורדסיוא ריא ןענופעג טָאה סָאװ ,גנומערטש
 םוכס ןצנאג א רימ ןּבָאה ,םירּבאכעמ רעוװעשראוו יד טימ לאפ םעד ןיא ,ָאד .(דלעפנעסקא
 ,רעפסָאמטא רעכעלטפאשלעזעג רעדנא ןא ןגעוו סעדייא ןגָאז סָאװ ,ןעגנוניײשרעד-רוטארעטיל
 -קיד סָאװ ,עוויװס א ָאד ןעעז רימ .ןרָאי רע-60 יד םורא עשראוו ןיא ךיז טפאש עכלעוו
 ץנאג רעּבירעד זיא סע .םארגָארּפ ערענַאיצקאער-ןכָארּפשעגסױא ןא רעּבַײרש יד טריט
 רעקיזָאדרעד וצ סערעטניא רעדנוזאּב א סיוא טסקאװ זדנוא אּב סָאװ ,ןעלריטאנ
 -לא;צָאס עריא ,רוטקורטס עכעלרעניא ריא ןסיו ןליו רימ ,עוויוס רעכעלטפאשלעזעג
 םעד ןגעװ זא ,ךיג רָאג רעּבָא ךיז ןגַײצרעּביא רימ .ןשינעטלעהראפ עשימָאנָאקע
 ןּבירשעג טינ טשינרָאג יװ טאמיק רוטארעטיל רעשירָאטסיה רעזדנוא ןיא זיא ןעמעלא
 ,"טַײל-סטפעשעג עשירדוי, יד טָא ,ןליױּפ ןיא עיזאושזרוּב רעשידִיי רעד ןופ עוויווס יד .ןרָאװעג
 .טנרעלרעד טינרָאג ךָאנ רעהאזיּב ןיא ,ףור .ּב .א טדערעג טָאה סע ןעמָאנ סעמעוו ןיא
 ןיא ןדִיי ןופ עטכישעג רעד ּפָא טיג סָאװ ,ןענעסעה .י אּב זא ,ץַײװּוצנָא גונעג זיא סע
 לטַײז ּבלאה א םאק רימ ןעניפעג ,טרָא שּפיה ץנאג א (דָאירעּפ םענעּבעגעג םעד ןיא) ןליױּפ
 -רוּב רעשידִיי רעד ןופ עוויוס רעד ןיא ןשינעטלעהראפ יד ןטכיולאּב ףראד סָאװ ,טסקעט
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 -ושזרוּב עשידִיי עקירעּביא יד יװ ,ןעסעה .י ,ךעלנייועג ,טמוק ַײּברעד .ןליוּפ ןיא עייזאושז
 ,ףורעד טקוקעג טינ, זא ,טגָאז סָאװ ,לומרָאפ רעלענָאיצידארט רעד טימ ,רעקירָאטסיה עזא
 -רוּב עשידִיי יד ךָאד טָאה ,טיונ ןוא סעקכאד ןיא טּבעלעג טָאה עסאמ עשידִיי יד סָאװ
 ןּבעל ןלעירטסודניא-סלדנאה םעד ןיא טרָא ןא ךיז ראפ ןרעּבָארעד וצ ןּביוהעגנ : עיזאושז
 ,לומרָאפ א--"דנאטשליוו ןלעירעטאמ ריא ןקיטסעפאּב ןעמונעג טָאה ןוא דנאל םעד ןופ
 טּכער סָאד ךיז ןפיוק טלָאװעג לָאמעלא ןּבָאה רעקירָאטסיה עזאושזרוּב ערעזדנוא רעכלעוו טימ
 ןיא ןשינעטלעהראפ עשימָאנָאקע-לאָיצָאס עכעלקריוו יד ןגעװ טינרָאג ךָאט ןיא ןגָאז וצ טינ
 ,ןֶעמ ןָאק ןשינעטלעהראפ עקיזָאדיד ןגעװ .עיזאושזרוּב רעשידִיי רעד ןופ עוויווס רעד
 רעד טימ ןוט וצ טינ ןּבָאה סָאװ ,ןעגנושרָאפסיױא ערעדנא ןופ ךיז ןסיוװרעד זַײװלײט ,סעמע
 ןיא רָאג טכארּבעג ןלאירעטאמ יד רעּבָא ןענַײז ןטרָאד .(: עויוס רעשידִיי לעִיצעּפס
 -ניא סָאװ ,ןגארפ-טנורג עקיניײא רעפטנע ןא ןָא רעּביא ןזָאל יז ,גנאהנעמאזוצ רעדנא ןא
 טכאמ סע סָאװ ,גנולקיווטנא רעד ןופ דליּב ןיימעגלא ןַײק ןוא ,לָאמ סָאד זדנוא ןריסערעט
 ןענָאק ,ןלױּפ ןיא עיזאושזרוּב עשידִיי יד טרעדנוהרָאי ןט-9 טפלעה עטייווצ ּבײהנָא ךרוד
 רעדנוזאּב א טימ רימ ןזומ לאירעטאמ ןיא לגנאמ אזא אּב .ןעמוקאּב טינ ןפיוא אזא ףא רימ
 -מוא'ןא ףא שטָאכ-- ךיז טזָאל סע ןעװ ,טַײהנגעלעג רעדעי וצ ןייגוצ טיײקמאזקרעמפוא
 עוויווס רעשידָיישילױּפ רעד ןיא ןשינעטלעהראפ עלאיצָאס יד ןטכיולאּב--ןפיוא ןטקעריד
 -אמ יד ךרוד ןרעטעלּב רימ ןעװ ,רימ ןּבָאה טַײהנגעלעג אזא .טַײצ רענעּבעגעג רעד .ןופ
 סקיטנַײה ךיז רימ ןלעוװ ייז ןופ עקינייא ףא ."גנוטייצ רעשידוי רעיושראוו , רעד ןופ ןלאירעט
 .ןלעטשּפָא ָאד לָאמ

 -עטיל רעד טימ ךיז טנעקאּב עמ ןעװ ,ןגיוא יד ןיא ךיז טפראוו סָאװ ,עטשרע סָאד
 ,גנוצעשגנירג עטעדנירגאּבמוא יד זיא ,'גנוטייצ רעשידוי רעיושראוו, רעד ןגעוו רוטאר
 רעטשרע רעד סָאװ ,ףורעד טקוקעג טינ .גנוטַײצ רעקיזָאדרעד עייגיונעּב טשרעה סָאװ
 רעד ןיא) 1905 ךָאנ נענישרעד זיא "גנוטַײצ רעשידוי רעיושראו, רעד ןגעװ לקיטרא
 -סיוא רעקינייװ-רעמ ןַײק טינ גָאט ןקיטנַײה ףא זיּב ךָאנ רימ ןּבָאה ,('געװ רעד, גנוטַײצ
 עשידוי רעיושראוו, יד סָאװ ,טקאפ רעד ,םענָאּפא .עמעט רעד ףא גנולדנאהּפָא עכעלריפ
 זא ,וצרעד ןעװעג םערױג טָאה ,שידִיי ןטרעטַײלעג קיניײװ א טצונעג טָאה "גנוטַײצ
 ןלעװ טינ לָאז עמ יוװ .ןייכמוא ןא ריא ףא ןפראוו ןלָאז רעשרָאפ עשיטסישידיי יד

 גנולעטשרָאּפ ןייק ,ןגרעּבניצ .י אּב ןּבָאה רימ סָאװ ,סעִידעי עשיטקאפ יד ןצונסיוא
 ָאד ןעמ ןעק-- עטסראטנעמעלע יד עליפא--"גנוטַײצ רעשידוי רעיושראוו, רעד ןגעװ
 ,סָאד ןרילָארטנָאק טינ לָאמסָאד ךיוא ןיזיר .ז טוּורּפ ,לָאמעלא יװ ,( ןעמוקאּב טינ
 ,(568 .ז ,ו דנאּב) ןָאקיסקעל ןיא ןענעייל רימ ןוא ,עמעט רעד ףא ןּבַײרש ערעדנא סָאװ
 קילעטשרעטניה ןעװעג ".צ .וי .װא יד זיא ליטס ןיא ַײס ,טלאהניא ןיא ַײס, זא
 .""ישבמ לוק , םעד עּבאגעל

 ןוא ןרָאטאילימיסא יד טימ טינ-- ןיזייר .ז טּבַײרש -- ןסַײרוצנַײא טינ קידנּבערטש,
 ןּבעגעג ןוא סעמעט עלעוטקא ןטימעגסיוא יז טָאה ,םידיסכ יד טימ טינ ןוא םיליקסאמ
 ."לאירעטאמ ןכעלטפאשנסיװ-רעלוּפָאּפ ןוא ןשיטסירטעלעּב ,ןוויטאמרָאפניא א זיולּב

 ,ןגָאז ןעמ ןָאק יצ .שלאפ ךרוד ןוא ךרוד ףא זיא סָאװ ,גנוצאשּפָא ןא ָאד ןּבָאה רימ
 ןפיומושעּב ?"סעמעט עלעוטקא ןטימעגסיוא , טָאה "גנוטייצ עשידוי רעיושראוו, יד זא
 טינ ךעלקריװ זיא גנוטַײצ יד זא ,זיא ,ןגָאז ָאי ךיז טזָאל סע סָאװ ,עקיצנייא סָאד .טינ
 רעד ןעװ ,טַײצ א ןיא ןעמוקעג .טינש ןשיגָאלָאעדיא ןייא ןיא ,ןָאט ןייא ןיא ןטלאהעגסיוא
 ךיוא ןענַײז ןעגנוכַײװּפָא) געוו ןַײז טּפאטעגנָא רעקינייװ-רעמ טאהעג ןיוש טָאה "רשבמ לֹוק;

 ?. התשאססאסצקת. !1קסאנזמגס8806 ת85מעד46 1ןסגעוװא (1899) ןוא 2062218 16. ז. 04סקאאג 0 :לשָאמעל (1 = -

 םסזסקמא 80280802 6486ק:02 זנקסצזעזווו;1611400711. (1909).

 ןַײז ןיא  וועגא-ךערעד רָאנ ןּבירשעג *גנוטַײצ רעשידוי רעיושראווה רעד ןגעוו טָאה יקצולירּפ ,.ג (2

 לעָאּפסינ קראטש טלָאמער זיא יקצולירּפ .נ ."קירוצ רָאי 50 טימ שידַיי ןוא ןרָאטאילימיסא רעוועשראוו , לקיטרא
 ןכוז ָאד ןעמ ףראד ,גנונײמ ןַײז טױל -- גנוטַײצ רעװעשראוו יד ךרוד טגנירד סָאװ ,םזילאנָאיצאנ םענופ ןרָאװעג
 רעד ןופ קיטסירעטקאראכ ענײמעגלא ןיק רעּבָא - "םזילאנָאיצאנ ןשידִיי םענרעדָאמ, םעניפ טקנוּפ-גנאגסיוא םעד
 .ןּבעגעג טינ ןיקצולירּפ .נ אּב טרעװ גנוטַײצ
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 ערעוויסערגָארּפ יד ףא ןריטנעֶירָא ןָא ןיוש ךיז טּביײה גנוטַײצ רעסעדָא יד ןעוו ,(לָאמעלא ןעוועג ָאד
 קיטש א "גנוטייצ עשידוי רעיושראוו , יד ןָאק ,םזיליקסאמ ןשיטארקָאמעד םעד ןופ ןעגנוזָאל
 םעד ןשיוצ ךעלטּפָא ךָאנ ךיז טלקאוו יז .געוװ םענעגייא ריא ןעמיטשאּב טינ דנאנאּכָאנ טַײצ
 םעד ףא עיצאטנעִירָא רעד ןשיװצ ךיז טלקאוו יז .(!ןשיטארקָאמעד ןוא םזיליקסאמ ןזאושזרוּב

 -סיורג עליפא ןוא עיזאושזרוּב רעשידִיי רעד ףא תעיצאטנעירָא רעד ןוא םוטרעגריּבניילק
 רעסיוס לָאמטּפָא ןיא גנוטַײצ רעד ןופ םארגָארּפ יד סָאװ ,ךיז טמענ ןופרעד .עיזאושזרוּב
 ,ןגָאז טינ ןפיומושעּב רעּבָא ןעמ ןָאק קיטקארּפ רעקיזָאדרעד ןגעוו .קיטקארּפ רענעגייא ריא
 ראפ ,םעד ןיא רָאנ ךיז טדנעװ סע--"סעמעט עלעוטקא, טימ ןוט וצ טינ טָאה יז זא
 סעמעט יד טָא ןּבָאה ןרָאי רע-60 יד ןופ טכיש רעכעלטפאשלעזעג רעכלעוו ראפ ,ןעמעוו
 -רעטניה ,, ןגעװ דייר יד ןַײז טינ ןפיומושעּב ךיוא ָאד ןָאק ראפרעד .לעוטקֹא ןַײז טלָאזעג
 טייטשאּב ".צ .וי .וװ, רעד ןופ טַײקיטראנגייא יד ."רשבמ לוק, םעד עּבאגעל *טַײקילעטש
 ןעמעלּבָארּפ ,ןעז רעטַײװ ןלעװ רימ יװ ,טלעטשעג לָאמטּפָא עדָארג טָאה יז סָאװ ,ןירעד
 עקיזָאדיד וצ ."רשבמ לוק, רעד יװ ,עקידנטַײדאּב-שירָאטסיה רעמ ,עטריצילּפמָאק רעמ ליפ
 ןא ןופ טקנופדנאטש םענופ ןעגנאגעגוצ ".צ .וי .וו, רעד ןיא רעּבָא ןעמ זיא ןעמעלּבָארּפ
 .עִיזאושזרוּב רעשידִיי רעד -- טכיש רעלאיצַאס רעדנא

 סָאװ ,ןלאירעטאמ יד ןופ ןַײש םאֹּב :עּבאגפוא רעזדנוא טציא טייטשאּב ןירעד טָא ןוא
 ןיא םירּבאכעמ רעוװעשראוו יד םורא עוויווס יד ןטכיולאּב ,טכיש יד טָא ןריזירעטקאראכ
 .(5 ןרָאי רע-60-0

 -עד לָאקמעדיױק טייטשאּב "גנוטַײצ רעשידוי רעיושראוו , רעד ןופ טַײקיטראנגיײא יד
 ןַײז זיא "רשבמ לוק, ןראפ .גנוטַײצ רעוװועשראוו ןכָארּפשעגסױא ןא זיא סָאד סָאװ ,ןיר
 "רשבמ לוק, רעד טָאה עקינעי ןַײז .שיטסירעטקאראכ סָאװ-קיניײװ ןעוועג םאטשּפָא רעסעדָא
 ןיהּוװ ,ךעלטעטש ןוא טעטש ערענעלק יד ןופ ,עירעּפירעּפ רעד ןופ ןגיוצעג ץלא יװ רעמ
 טגיל "רשבמ לוק, םענופ סערעטניא-טּפיוה רעד .גנוטַײצ עקיזַאדיד לָאמעלא ךיז טדנעוו סע
 טארּפ םעד ןיא זיא שרעדנא רָאג .עוויוס עשלטעטש יד ,ץניװָארּפ יד ןרעדליש ןַײז ןיא
 ןטייװצ ןיא ָאד ןיוש רימ ןפערט ;םענָאּפא ,טסיזמוא טינ ."גנוטַײצ עשידוי רעיושראוו, יד
 -ייצ רעשידוי רעיושראוו, רעד ןיא רעטעּבראטימ-טָאטש א םענייא ןופ לקיטרא ןא רעמונ
 ןופ ןעניא ךיא עּביײרש ץנעדנאּפסעראק עזיד, :ןּבירשעג טרעװ סע ּוװ ,לקיטרא ןא ,"גנוט
 ךיא ןעוו דנוא .עשראוו ךָאנ ןּבירטעג ךימ ןּבָאה ןטפעשעג עניימ .סאג רענאקשיצנארפ רעד
 ןּביילּב לָאז סע .עשראוו ךָאנ ןגיוצעג יו יוזא סעּפע ךימ סע טָאה ,טייהראוו יד ןגָאז לָאז
 ךיא ןיּב סאג רענאקשיצנארפ רעד ףא ןוא ,רעוװעשראוו ןייא ךיא ןיּב ,דָאסעּב זנוא ןשיווצ
 טָאטש ןעסיורג רענייא ןיא טניואוועג זיא סָאװ ,רעד ןוא .ןרָאװעג ןגיוצעגפיוא ןוא ןריוּבעג
 "...ץניװָארּפ רעד ףיוא ערקישּפ רעייז םיא זיא ,שיורעג םעד וצ ןוא רעדורעג םעד ּוצ

 רעד זא ,ןעמ טעז ,"גנוטַײצ רעשידוי רעיושראוו, רעד ֹוצ וצ ךיז טקוק עמ ןעוװ
 טקירדעגסױא טָאה --לקיטרא ןטריטיצ סָאװ-רָאנ םענופ רעּבאכעמ רעד --"לואש דנַײרּפ.
 יא ָאד .גנוטַײצ רעד ןופ עיצקאדער רעצנאג רעד ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,גנומיטש יד
 יד לָאקמעדױק גנוטַײצ רעד טימ ןענידאּב וצ ץנעדנעט סמיוּברעדעצ ןופ טַײװ ץנאג ןעמ-
 -וקאב געלפ "רשבמ לוק, רעד ןענאוונופ ,דנאל םענופ ןקע ענעגעלראפ-טַײװ יד ,ץניװָארּפ
 -עג רענעי רעדָא רעד וצ לומיטס םעד ךיוא לָאמטּפָא רָאנ ,ןטנענָאּבא ענַײז רָאנ טינ ןעמ
 .עיצקא רעכעלטפאשלעז

 סעלעדנעמ ןגעװ טעּברא ןַײז ןיא ווָאניסונ 'כ רעד טעדנעװעגנָא טָאה סע סָאװ ,גנונעכייצאּב יד ָאד ץונ ךיא (1

 .(אמ 3--2 ,1928 ױ"טלעוו עטיור. יד) עכָאּפע

 .װ. רעד ןופ ןלאירעטאמ יד ןגעװ טעּברא רעזדנוא ןיא טינ רימ ןדײר עּבאגפוא רעקיזָאדרעד סעמכאמ (-

 ןעז ןךחז טזָאל סָאד יװ ,ןרָאי רע-60 יד ןופ גנוטַײצ רעדיוװטעי ראפ שיּפיס רעקינייוװ-רעמ ןענַײז סָאװ ,ײ.צ .וי

 טגימ טסיזמוא ןוא ,טּפָא ץנאג גנוטַײצ רעוועשראוו רעד ןיא ךיז ןפערט ןלאירעטאמ עכלעזא ."רשבמ לוק. ןטיול

 -ראוא רעד ראפ רעטסומ א סלא טנידעג ךארּפש ןופ טכיזניה ןיא רָאנ טָאה *ושּבמ לוק, רעד זא ,גרעּצניצ .י
 זיא סָאד רעּבָא .רעפיט ךאסא ןעגנורדעגכרוד זיא *רשבמ לוק. םעד ןופ עָאּפשאה יד ."גנוטייצ רעשירוי רעיוש

 .ךיז ראפ עמעט א ןיוש



, 
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 טינ ,םענָאּפא ,ןטלאה ןעמונעג ןצנאגניא עיצקאדער יד טינ ,"לואש דניירפ, רעד טינ
 רימ ןעעז .ץניװָארּפ רעד ןופ ןסערעטניא יד ןעניד וצ זיא גנוטַײצ רעד ןופ ףוראּב רעד זא
 ןא םענַײז ןָאטעילעפ ןטשרע ןכָאנ דלאּב טלעטש "לואש דנַײרפ, רעד יװ ,עקאט רעּבירעד
 ;זיא לטיט רעד נוא ,ןענָאטעילעפ ענַײז רעּביא לטיט םעניימעגלא

 יעקװעלאנ דנוא עסארטש רענאקשיצנארפ רעד עקע רעד נא;

 רעד ןיא ןענָאטעילעפ ענַײז "לואש דנַײרפ, רעד לָאמ עלא טיג לפעק אזא רעטנוא
 -סיוא ךיז טָאה רע סָאװ ,לאפוצ ןייק טינ לאלק זיא'ס ןוא ,"גנוטַײצ רעשידִיי רעיושראוו,
 : ,טפירשפוא אזא ןּבילקעג

 ןַײז זומ -- "לואש דנַײרפ, רעד טּבַײרש - גנוטַײצ רענייא טנעדנָאּפסערָאק ןייא,
 עקוועלאנ דנוא סאג רענאקשיצנארפ רעד נופ גָאר רעד דנוא .ןרעה דנוא ןעז סעלא ,לארעּביא
 טמוק סע ןענאוונופ ןרעדנּוװסױא טינרָאג ךימ ןָאק ךיא .וצאד ץאלּפ רעטסעּב רעד טזיא
 עמ .ןעזסיוא ןדיישראפ ץנאג ,ןעניוו יושראוו ןיא ןסאג ענעדישראפ ןיא עכלעוו ,ןדִיי סאד
 ןופ ןדיי יד יװ ,סיֹוא שרעדנא רָאג ןעעז ץעלוש ןופ ןדיי יד סאד ,ןקרעמאּב טכַײל ןָאק
 -נע טינ סאג יקסנאּפ יד .קראמשיפ ןופ יד וצ ךעלנע טשינ ןעניײיז רעװָאּביזג יד .עגארּפ
 ,סעקוועלאנ יד טימ טמוק ןעמאזוצ עכלעוו ,סאג רענאקשיצנארפ יד ןוא וואנארומ וצ ךעל
 ,יזא טויא סע סָאװראפ ...טכאנ וצ !גָאט יו יוװזא ,ןדישרעפ ָאז ךיז ןשיװצ ןענַײז
 .ץינערג עמאס יד ףיוא ריטאווק ןַײמ ּבָאה ךיא ןוא .יוזא טזיא סע גונעג .ןדייר וצ ליפ טזיא
 -וװעלאנ יד ףיוא גיוא ןייא טימ ןוא סאג רענאקשיצנארפ יד ףיוא גיוא ןייא טימ קוק ךיא
 ליּפשייּב סלא דנוא ןענרעל וצ ןענעק ןשנעמ טייהנגעלעג עטסעּב סָאד ךיא ּבָאה ָאד .סעק
 "..ןלעטשוצרָאפ גנוטייצ רעטרעװ רעריא רעזעל יד ריפ גנורעלעּב וצ

 טקרעמעגנָא זיא סָאװ ,םארגָארּפ רעד אֹּב יונעג עקאט ךיז טלאה "לואש דניירפ , רעד
 -ראוו יד ףא ןעמוק סָאװ ,ןרוגיפ דנאנאכָאנ טנכייצראפ רע .סערוש עטריטיצ טשרע יד ןיא
 .,יולעּב .ג אּב ןעעזעג רעירפ ןּבָאה רימ סָאװ ,טירָאלָאק רעוועשראוו רעד .סעקוועלאנ רעוועש
 *גנוטייצ רעשידוי רעיושראוו, רעד ןיא ָאד טמוקאּב ,ןענאמקאמ .ג אּב ןוא ןפור .ּב .א אֹּב
 ,סעקװעלאנ יד ןופ ןּבעל עכעלגעטגָאט סָאד ךיז ראפ ןעעזרעד רימ -- ןָאט-דנורג ןטסעפ א
 -עטניא, רעקוועלאנ יד ןופ ןעמָאנ ןיא ןדער טמענ *לואש דנַײרפ, רעד יװ ,ןרעהרעד רימ
 -עמע רעד "לואש דנַײרפ, רעד זיא טכיזניה רעד ןיא .ךארּפש רעקוועלאנ רעד טימ ,ןסער
 רעטעּפש ןּבָאה סָאװ ,ןטסילאנרושז רעקוועלאנ עכָאּפשימ רעשּפיה רענעי ןופ ךראירטאּפ רעס
 -עילעפ א זיא "לואש דנַײרפ, רעד .ןלױּפ ןיא עסערּפ עשידִיי עזאושזרוּב יד טיוּבעגסיױא
 טכאל רע ,ןָא ןעוו-טינךעװ עליפא טפַײרג רע .ףוראּב ןַײז טוג טייטשראפ רע ןוא טסינָאט
 -אפ טינ ךיז לָאז רע וא ,יװא רעּבָא סָאד טוט רע ,ןטלאטשעג רעקוועלאנ עקינייא סיוא
 סָאד טמוק רעגנירג ךָאנ ןוא ,וועשיוט רעקוועלאנ םענופ ןסערעטניא יד טימ ןייגרעדנאנ
 רעד ןופ ןיושראּפ א טימ ןָאטעילעפ ןַײז ןיא ןוט וצ טָאה רע ןעװ ,"לואש דנַײרפ, םעד ןָא
 ,רעכיוס ןקידלטעטשניילק םעד ןכאלסיוא ַײרפ טסינָאטעילעּפ רעד ןָאק טלָאמעד .יץניװָארּפ,
 ךיז ןוָאלראפ סָאד ,לדנאה ןקידלטעטשניילק םעניא גנעג עדילָאס-טינ יד סיוא טכאל דע
 א ןיש ןענַײז "ץערָאּפ, ןטימ ןעגנויצאּב יד ּוװ ,סעקוועלאנ יד ףא ,ָאד ..."ץערָאּפ , ןפא
 ןקידלטעטשנַײלק!םענופ סעַײװאה יד ןעזוצ לכיימש א טימ ןעמ ןָאק ,טַײהנעגנאגראפ קיטש
 רעד טימ לופ זיא סָאװ ,"לואש דנַײרפ,, רעד ןוא ,םיסינ ףא ךיז טזָאלראפ סָאװ ,רעכיוס
 : ןָאטעילעפ ןַײז ןיא טּבַײרש ,ריווג רעקוועלאנ םענעמוקעגפוא םעד ןופ עדרעוו

 ּבָאה ךיא ןעד ,ןּבעגעג .ץפיז ןייא רעדיוװ ךיא ּבָאה ,ןפָאלש טגיילעג ךימ ּבָאה ךיא ןעװ,
 טפאשטריו עכלאז ןייא טימ רעכיוס ןייא ןעד .ףָאס סוועקאי 'ר ןעזעגסיורעה רעירפ ןיוש
 ".עטײלּפ ןייג רע דריװ ייווצ רעדא רָאי ןייא ןיא : ןּבײרטנָא גנאל טינ ןעק

 ,ןגרָאז ענא ,קיטסול רעמיא

 ...ןגרָאּב עררעװ עּבאה סטכינ ןעוו
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 -רוּב טכיש ןייא ןופ עיגָאלָאכיסּפ יד סיוא ָאד טקירד "ץניװָארּפ, רעד ףא קוק רעד
 וצ ,רערעכַײר א ,רערעדילָאס א טכיש א ,טעּבראעגפורא רעכעה ךיז טָאה סָאװ ,עיזאושז

 ןוא ...רעקירעדינ לּפערט א טימ ךָאנ ךיז טניפעג סָאװ ,טכיש ןטנעָאנ-לאָיצָאס ,ןטייווצ א

 סָאװ ,'ץניוװָארּפ רעד ףא ערקישּפ רעייז , ךיז ןליפ םענעי ןופ ןעניז רעד טגיל ןירעד טָא

 רענעגייא ןופ ליפעג רענעי קורדסיוא םוצ טמוק ָאד ."ןלואש דנַײרפ, םעד אּב ןפערט רימ

 רעד ןיא ןיוש טגָאמראפ סע סָאװ ,טַײקידסעשָאמאמ רענעגייא רעד ןיא ןּבױלג רעד ,עדרעוו

 ןאראפ .סעקוועלאנ רעװעשראוו יד ןופ רעיײטשרָאפ רעד "גנוטַײצ רעשידוי רעיושראוו,

 ןלאפ סָאװ ,עכלעזא ךיוא "לואש דנַײרפ , םענופ ןענָאטעילעפ יד ןשיװצ ,טגָאזעג יװ ,רעּבָא

 סע ּוװ ,12 .מונ םעניא רימ ןּבָאה לאפ אזא .עפוג סעקוועלאנ יד ןופ םיוושיוט יד ףא ןָא

 יד זיא "ַײרעכָאװ, יד .עלעכימ 'ר רעמורפ א רענייא ,קינטנעצָארּפ א טכאלעגסיֹוא טרעוו

 רעשידוי רעיושראוו , רעד ןיא עריטאס ןופ ןלַײּפ יד ןלאפ סע ןיהּוװ ,טערּב-ליצ עקידנעטש

 רעגניטע .ש ןופ עריטאס עטמיראּב יד טקורדעג טרעװ 12 .מונ ןּבלעז םעניא ךָאנ ."גנוטַײצ

 ןיא ,ר"קי ןופ דיל א ןיא "ַײרעכָאװ; ןגעװ ךיז טדער 21 .מונ ןיא ,"עלעטיו,

 לקיטרא םעניא טלדנאהאּב גנונַײשרעד עוויטאגענ א יװ "ַײרעכָאװ, יד טרעװ 32 .מונ

 ףא "טנעצָארּפ טימ ןקשאמ ןייא ףא ןגרָאּב, ןגעװ טדער 22 .מונ ןיא ,"ןטפעשעג עשידוי,

 ,ץרוק -- ,גנוטַײצ רֶעד ןופ טנעדנָאּפסערָאק רעוועשראוו א רענייא ןפיוא ןשירָאגעטאק ץנאג א

 ןטפראשראפ ןופ עינאּפמאק עקידנרעיוד א "גנוטַײצ רעשידוי רעיושראוו, רעד ןיא ןּבָאה רימ

 ןטסקראטש םעד .(!גנוטַײצ רעד ןופ ןרעמונ ליפ רעּביא ךיז טיצ סָאװ ,"ַײרעכָאװ, טימ ףמאק

 ,"עלעטיו, סרעגניטע .ש ןּבעג טזומעג סיװעג טָאה עינאּפמאק רעקיזָאדרעד ןיא טקעפע

 ןיילא סָאד - עינאּפמאק רעד ןיא ךיז ןרעה סָאװ ,ןעמיטש יד ןופ טַײקילַאצליפ יד רעּבָא

 ועיצקא רעכעלטפאשלעזעג רעלעוטקא ןא טימ ןוט וצ רימ ןּבָאה ָאד זא ,זדנוא טזַײװאּב

 ויא שיטסירעטקאראכ ."גנוטַײצ עשידוי רעיושראוו , יד ןריפסיוא ןעמונעג טָאה סע סָאװ

 טקורדעגּפָא זיא "גנוטַײצ עשידוי רעיושראוו, רעמונ ןטצעל םעניא .לאטעד א ךָאנ ַײּברעד

 ןוַײרק ענעדיישראפ יוזא יװ ,ןזַײװאּב ָאד לי רעּבאכעמ רעד ."עפיסא יד, ןָאטעילעפ א

 -ָאטעילעפ רעד .ןעגנאגעגרעטנוא זיא גנוטַײצ יד זא ,םעד ןגעװ עידעי יד ןעמענפוא ןלעװ

 ּבילוצ דיירפ רעייז ,"גנוטַײצ רעשידוי רעיושראוו, רעד ןופ םינָאס יד זדנוא טרעדליש טסינ

 ןשיװצ טרָא עטשרע סָאד ןוא -- ,"ןרָאװעג רעטָאּפ סקינטעזאג םעד, ןענַײז יז סָאװ ,םעד

 טמוקאּב סע .עלעטיװ ןוא עלעכימ 'ר -- סעקינטנעצָארּפ יד רעדיװ ןעמענראפ םינָאס יד טָא

 רעיושראװ, יד יא יװ ,ץזַײװאּב וצ ןסױא זיא ןַאטעילעפ רעד זא ,קורדנַײא אזא ךיז

 ןופ טקעיּבָא ןקידנעטש םעד --"ַײרעכָאװ, טימ ףמאק םעניא ןלאפעג זיא "גנוטַײצ עשידוי

 .טָאּפש ןוא םזאקראס סגנוטַײצ רעד
 טימ--וועשיוט רעקוועלאנ א--ןעלעכימ 'ר ןגעק ףמאק רעקיזָאדרעד ךיז טדניּב עשזַיװ

 ןא ?"גנוטַײצ רעשידוי רעיושראוו, רעד ןופ "גנולעטשנַײא , רעקוועלאנ רעניימעגלא רעד

 ,עיצקאדער ןיא ווירּב א ןופ רעּבאכעמ רעטנאקאּבמוא ןא רענייא זדנוא טיג ףורעד רעפטנע
 .ווירּב םעד ןיא ןּבירשעג טרעװ סע סָאװ טָא .22 .מונ םעניא ןענעייל רימ סָאװ

 רונ ,טוג ראווצ זיא יז .טסנרע ךיא עזעל גנוטַײצ רעַײא !רָאטקאדער רעה רעטסעּב,

 ךילטנפע טלָאז ריא : ןכאז עקיטכיוו רעייז ןופ טכינ טעדער ריא סָאװ ,עדאש ןייא טזיא ךָאד

 ?טלעג רעייז טימ ךיז ןעייגעּב ָאז םיריוג דנוא םידיגענ ערעזנוא םוראוו ,רעטפע ןּבַײרש

 ןא ראפ סָאװ ,טכא ןיא טמענ עמ ןעוװ ,טלָאמעד רָאנ ןעמ ןעק ףמאק ןקידסענָאשקא ןקיזָאדמעד ןייטשואפ (

 ןּבָאה ?סעקינרעכָאװ, יד סָאװ ,עלָאר רעד ןגעוו .ןלױּפ ןיא ןעמוקאּב טָאה *ַײרעכָאװ , יד גנולקיווטנא ערעַײהעגמוא

 ןיא טלייצרעד ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ּבײהנָא ןקיוּפ ןיא ןטסילאטיּפאק סאלק םענופ גנודליּבסיוא רעד ןיא טליּפשעג

 טרעדליש סָאװ ,לאירעטאמ ליפ רעײז טכארּבעג טרעװ ילּבָאװ .ג .ק אּב .גרוּבמעסקול .ר ךוּב ןטריטיצ-רעַירפ ריא

 טּבײה סע ןעו ,טַײצ רעד ןיא -- ןעמרָאפ ענעדיישראפ עריא עלא ןיא -- *ַײרעכָאװק רעשידיי רעד ןופ טַײקיטעט יד

 ילּבָאװ .ג .ק אּב ןורעװ סָאװ ,ןטנעמוקָאד יד ןופ טַײקידנגַײצּרעּביא יד .עירטסודניא עשיליופ יד ןפאש ןָא ךיז

 ןעמענָא טזומעג סע ןּבָאה רעקירָאטסיה עשידַיי עזאושזרוּב יד ךיוא זא ,וצועד טכאוּבעג טָאה ,טריטיצ

 .טקאפ א יוװ
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 -סטעּברא ןקיטפעשעּב ןענעק לָאז עמ טימאד ,ןקירּבאפ ענעריישרעפ טכינ ןגעלרעפ ייז םוראוו
 עזיד זומ עמ .ןייגוצמורא לטּב לעוּפ ןסאג יד ןיא ןדִיי ליפ ןפראדעּב טכינ ןלָאז סע ,ןשנעמ
 טימ ,ןגרָאז עסאלק עמרא יד ריפ סָאװטע ךיוא ןלָאז יז סָאד ,ןרענירע עטַײל עכעלקילג
 טעּברא טימ ,ןפלָאהעּב טכיג עמרא רעד טזיא טנעצָארּפ טימ ןקשאמ א ףיוא ןגרָאּב םעד
 ןענָאילימ ליפיו .עפליה עראו ענייא ןזעװעג טלָאװ ןקיטפעשעּב ֹוצ םיא טפעשעג דנוא
 .ןקירּבאפ רָאנ ,(גראוונסע ןייק טכינ) ןפיוקוצנַײא דנאלסיוא ךָאנ סיורא ןעמ טקיש דלעג
 ןראוו עיור יד .ןדרעװ טקיטרעפרעפ טנעקעג ןּבָאה ענידעמ רעזנוא ןיא ךיוא עכלעוו ,טעּברא
 יז ןדרעװ ןטרָאד דנוא ,דנאלסיוא ךָאנ טשרע יז טריפ ןעמ דנוא דנאל רעזנוא ןופ ןענַײז
 -רעפ ענידעמ רעזדנוא ןיא טְכיִנ סעזיד ןעמ ןָאק .טכארּבעג קירוצ דנוא יטעטַײּבראעגפוא
 ׂ *? ןקיטרעפ

 ןטכעלפ סע יװ ,ןזַײװאּב וצ יידעק ,עטאטיצ ערעגנעל אזא טכארּבעג ןוויקעּב ןּבָאה רימ
 ןעמענ סָאװ ,םידיגענ יד ןגעק טסעטָארּפ םענופ .ןויטָאמ ענעדיישראפ רעּביא ָאד ךיז
 רעמערָא רעד ןופ עגאל רעד וצ רעּביא רעּבאכעמ רעד טייג ,"טנעצָארּפ טימ ןקשאמ, א
 וצ טַײהנגעלעג א יװ רָאנ טניד ןסאלק עמערָא יד ןגעװ גרָאז יד-טָא רעּבָא ,"עסאלק
 יה ןפור וצ טַײהנגעלעג א ,"טלעג רעייז טימ ךיז ןעייגאּב , םידיגענ יד טכעלש יװ ,ןזַײװאּב
 ,ןגָאז וצ רעווש זיא עליכטאכעל .(ו גנּויוּב-קירּבאפ ףא ןלאטיּפאק ערעייז ןדנעווראפ וצ םידיגענ
 יד ןגעװ גרָאז יד רעדָא "עסאלק רעמערָא רעד ןגעװ גרָאז יד :רעּביא ָאד טגעװ סָאװ
 רעּבָא זיא קידריװקרעמ .*ַײרעכָאװ, רעזָאלוװיטקעּפסרעּפ רעד ןיא ןעקניזראפ סָאװ ,םידיגענ
 רעד ןופ רעּבאכעמ ,רעמינָאנא רעד סיורא טערט סע יו ,ןטנעמוגרא עכעלנע טימ :סָאװ טָא
 יד ןופ רענייא רעירפ טַײצ רעשּפיה א טימ ןטָארטעגסיױרא ןלױּפ ןיא זיא ,גנוטַײצ רעשידִיי
 .עיזאושזרוּב רעשילוּפ רעד ןופ ןגָאלָאעדיא

 יד ,ןַײל רעזדנוא ,לָאװ רעזדנוא ןטעּברארעּביא ןּבײהנָא טינ ןלעװ ןיילא רימ ּבױא ,
 עקינעי-יד טַײקכעלגעמ א ןּבעג טינ ןלעװ רימ ּביוא ,.וו .זא .א רעּפוק םעד ,ןזַײא סָאד ,לעפ
 טסוּפ םוא ןעייג ןוא ךעלטעטש יד ןיא דניצא ןעניֹוװ סָאװ ,גנורעקלעפאּב רעד ןופ ןסאלק
 ָאוינ םעד ןרעכעה ןוא גראוויור םענופ גנֹוטעּברארעּביא רעד ראפ ךיז ןעמענ וצ ,סאּפ ןוא
 ןוא ןקירּבאפ עשידנעלסיוא יד ןיא ןרעפיל ןרעהפוא טינ ןלעװ רימ ּביױא ,ךיורּבעג ןַײז ןופ
 -רעטָאפ רעד ןיא ןּבעגרעּביא טפראדעג ןטלָאװ רימ סָאװ ,ןטקודָארּפ עקינעי-יד ןטאטשראוו
 ןופ ןלעװק עמערָא יד טנורג ןזיּב ןּפעשסיוא רימ ןלעװ טלָאמעד - עירטסודניא רעשידנעל
 סָאװ ,לָאצּפָא ןרעווש םענעי ןופ ןרעװ רעטָאּפ טינ לָאמנייק ןלעװ רימ ןוא טַײקכַײר רעזדנוא
 םינייכש עכַײר רעמ ןוא עטלקיװטנא-לעירטסודניא רעמ יד דניצא ןַײא ןלָאצ רימ
 ...(?"ערעזדנוא

 ,יקצעווָארוס ,טסינָאיצקעטָארּפ רעשילױּפ רעטסּוװאּב רעד ןּבירשעג 1510 טָאה יװא
 יד עיזאושזרוּב רעשיליוּפ רעד ראפ ןעלקיווטנא טיירּב ןעמונעג רעטשרע רעד טָאה סָאװ
 רעד טָאה ,ָאד ןעעז רימ יװ .דנאל ןופ גנּויוּברעּביא רעלעירטסודניא רעד ןופ םארגָארּפ
 עשיטסילאטיּפאק יד ןריציפיסנעטניא וצ קידנפור ,עיזאושזרוּב רעשילױּפ רעד ןופ גָאלָאעדיא
 ,גנורעקלעפאּב ןסאלק, יד ראפ טעּברא ןגעװ ַײּברעד טדערעג ,דנאל ןיא ןשינעטלעהראפ
 רעד יו יֹוזא טקנוּפ ,"סאּפ ןוא טסוּפ םורא ןעיײג ןוא ךעלטעטש יד ןיא דניצא ןעניוװ סָאװ

 -ײצ רעוװעשראוו יד טינ טוּורּפ ןעלקיטרא ערעדנא ןיא זא ,ןעגנורדעג טינ ,ךיז טייטשראפ ,זיא ןופרעד (}
 ּוװ ,38 .מונ םעניא ,לשָאמעל ,רימ ןּבָאה לאפ אזא .ןטכיש ערעמערָא יד ןופ עגאל יד טקעריד ןעלדנאהאּב וצ גנוט
 לקיטרא םעניא טרעװ סע .ַײרעלטעּב ןגעװ לקיטרא ןא טפירשרעטנוא רענעגײא ריא טימ טקורד עיצקאדער יד
 יז ןשיווצ, ,ץניװָארּפ רעד ןוא עשראוו ןיא ייײרעלטעּב טימ ךיז ןעמענראפ סאוו ,"ןשנעמ רעטנזיוט, ןגעוו טדערעג

 דנוא סעכָאלעמלאּב ;םיסרָאשעמ טסיײה סָאד ,טַײל ןכאמ ײז סא סנעקעג טלָאװ עמ סאו ,ןשטנעמ עטנוזעג ליפ
 רעמ טינ ָאד זיא *ַײרעלטעּבא ןגעװ סעומש רעצנאג רעד סָאװ ,לאפוצ ןייק טינ לאלק רעּבָא זיא'ס ."ןכַײלגסעד
 סעדכא ןגעוו עגאופ רעד ףא ןלעטשּפָא ןענעק ךיז לקיטרא ףָאס םוצ לָאז עיצקאדער יד זא ,טײהנגעלעג א יװ

 ."םינמזה ןיּבא ןַײז ןיא ףור .ּב .א אֹּב סע ןפערט רימ יװ ,ןפיוא ןּבלעז ןפא ,"ןסאלק ַײרדע יד ןשיװצ

 .305 .ז גא. 8068 ןופ ךּוּב םעד טיול טריטיצ =
 ו
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 רעמערָאא רעד ןגעװ טדער "גנוטַײצ רעשידוי רעיושראוו , רעד ןופ רעּבאכעמ רעמינָאנא

 ןופ ןסערעטניא יד ןגעװ לָאקמעדױק ןלאפ עדייּב ןיא רעּבָא ךיז טָאה טלדנאהעג ."עסאלקה
 -גנולקיװטנא ריא ףא גנודנעװ עַײנ א ןכאמכרוד טפראדעג טָאה סָאװ ,עיזאושזרוּב רעד
 ,ןלױּפ ןופ עיזַאושזרוּב עשידִיי יד ןרָאי רע-60 יד ןיא טייטש גנודנעוו אזא ראפ עדארג ןוא .(:געוו
 :"ןטרָאװטנא , עריא ןופ םענייא ןיא טּבַײרש *.צ .י .וו, ןופ עיצקאדער יד יװ ,רעּבירעד ןעעז רימ

 רעּביא ,ליּפשַײּב םוצ ,יװ ,ןגארפ עשידִיי-לא;צַאס רעּביא ןעגנוטעּבראסיוא ...ןרעה;
 ."ןעמענָא טַײקראּבקנאד טימ ריװ ןדרעװ ןכיילגרעד דנוא ןענָא;צאקירּבאפ ,סעכַאלעמ

 עשידִיי-לאיצָאס, ףירגאּב רעד יא טינ "טרָאװטנא , םעד ןיא זיא שיטסירעטקאראכ
 -אקירּבאפ ןוא סעכָאלעמ, :ןענאטשראפ םעד רעטנוא טרעװ סע סָאװ ,סָאד יװ ,"ןגארפ
 סע סָאװ ,םארגָארּפ רעויטיזָאּפ רעד ןופ ןלייט-דנאטשאּב עטסקיטכיו יײװצ יד --"ןענָאַיצ
 ךיוא רָאנ ,ןליוּפ ןיא רָאנ טינ עיצאזילא:רטסודניא ןופ ןגָאלָאעדיא עזאושזרוּב יד סיורא ןקור
 טָאה ".צ .י .װ, יד זא ,ןסעגראפ טינ ַײברעד ףראד עמ .(?רעדנעל ענעדיישראפ ןיא
 טָאה יז ,ןעניד טלָאװעג טָאה יז ןעמעװ ,עוויװס רענעי טימ טקאטנָאק ןסיוועג א טאהעג;

 יד יװ ,רימ ןעעז ,לשַאמעל ,יוזא .ךַײלג טקוקעג "ןגארפ עשידיי-לאיצָאס , עלא ףא טינ
 :ןטנענַאּבא עריא ןופ םענייא טרעפטנע עיצקאדער

 ענלעצנייא ןופ רונ ןדרעוו עזַײרּפ-טקראמ דנוא ןסרוק-דלעג ...אלסיזדאוו ןיא ,8. יז. ןרעה;
 .(115) "ןאראד עסערעטניא ןייק טָאה רעזעל ערעזנוא לָאצ עטמאזעג יד ,טגנאלרעפ ןענָאזרעּפ -

 אזא ףא טלעטשעג ךָאד "גנוטַײצ עשידוי רעיושראוו, יד טָאה ןעמעלא םעד ךָאנ ּבױא =
 ןעוועג זיא וצרעד זא ,ןעמיס א סע זיא ,"ןענָאיצאקירּבאפ, ןגעוו עגארפ יד טרָא ןעעזעגנָא
 ןעעז רימ .גנוטַײצ רעװעשראװ רעד םורא עוויוס רעד ןיא סערעטניא רעטמיטשאּב א
 -טימ אזא רענייא עליפא ןעװעג זיא "גנוטַײצ רעשידוי רעיושראוו, רעד ןיא זא ,ךעלקריוו
 -ראוו ןגעװ ןּבַײרש :"רנאׂשז , רעדנוזאב א ןפאשעג ךיז טָאה סָאװ ,(?ףארג .י ,רעטעּברא
 ןּביײרשאּב יונעג ,רעקירעד ,ןוא םוקפוא רעייז ןגעוו ןלייצרעד ,ןטנאקירּבאפ עשידִיי רעװעש
 ,לשָאמעל יו ,ןציטַאנ עכלעזא טימ "רנאשז, ספארג .י טכַײלנראפ עמ ןעוו .ןקירּבאפ ערעַײז
 רעיושראוו , יד סָאװ ןעמ טעז ,(223 .ז ,1868 ,"רשבמ לוק, ןיא טקורדעג) "קירּבאפ עכעלצונ א,
 יד ,ץיטָאנ-םאלקער א יװ רעמ טינ רַימ ןּבָאה "רשבמ לוק, ןיא ,ןסיוא זיא "גנוטַײצ עשידוי

 ףראד ,1810 קיסעמקעװצ ןעוועג זיא סָאװ ,עיצאטיגא יד זא ,ןזַײװסױא ךיז ןעק קילּב ןטשרע ןפא (1
 ןײק רעּבָא סע זיא ןסעמערעדניא .1867 -- רָאי 50 רעכעה טימ רעטעּפש ,םזינָארכאנא א יװ ,רעמ טינ ןעגנילק

 רעשילוּפ רעד ןופ גנולקיװטנא רעד ןגעוװ גרוּבמעסקול עזָאר אֹּב רימ ןענעײל יא .ןעװעג טינ םזינָארכאנא

 : עירטסודניא

 םעד ךָאנ םורא רָאי קיסַײרד ןיא .ּפמעט ןעמאזגנאל א רעיײז טימ סיורָאפ ןעגנאגעג זיא גנולקיווטנא יד,
 --1830--1820 רָאירעּפ םעד ףא סױא טלאפ גנוייטשטנא עקיזָאדיד) עירטסודניא עשילוּפ יד ןענאטשטנא זיא סע יװ

 ...סיירג רעשיקילראק ריא אּב ןּבילּבראפ ץלא ךָאנ ,סיורא ךיז טזַײװ סע יװ ,יז זיא ..,(.א .נ

 -רָאּבוס א רָאנ ןלױוּפ ןופ ןּבעל ןלאַיצָאס םעניא עירטסודניא עשיטָאטש יד טליּפש טימרעד גנאהנעמאזוצ ןיא..-

 רעד ןיא ַײס ,קימָאנָאקע רעד ןיא ַײס .ןרָאי רע-60 יד ןיא זיּב עליפא ןוא רע-50 יד ןיא זיּב עלָאר עטריניד

 ,רעציזאּבדרע עלעטימ עסאמ יד :רעמ ךָאנ .רעציזאּבדרע יד ןּבעגעג ךָאנ ,רעירפ יװ ,ןָאט םעד ןּבָאה קיטילָאּפ !

 ןופ גנולקיװטנא רעד ףא טקוקעג עליפא טָאה ,גנוניימ עכעלטפאשלעזעג יד טלעטשעגרָאפ טַײצ רעד ןיא טָאה סָאװ

 א סעּפע ףא יװ ,טפאשטריוו רעשיטסילאטיּפאק רעד ףא ךיוא טימרעד ןעמאזוצ ןוא ,עירטסודניא רעשיטָאטש רעד

 רערעװש-רעַײהעגמוא רעד ןיא קידלוש ויא סָאװ ,לדניוש ןשישטַײד ַא ףא יװ ,סקיװעג קיטפיג ,שידנעלדמערפ

 ."דנאל ןצנאג םענופ ַײס ,םוטציזאּב-ררע םענופ ַײס עגאל

 עקיטַײזײװצ עקיזָאריד טָאה ,,תץססאםה 080ץאה" ךוּב ןַײז ןיא יקסווָאנאראּב-ןאגוט .מ ןָא טזַײװ סע יװ (6
 -דרָאמ ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ּבײהנָא ןופ טסינָאיצקעטָארּפ רעשיסור רעקידנטַײדאּב רעד ךיוא טקורעגסיורא םארגָארּפ

 ןופ ,דנאלגנע ןופ ליּפשַײּב ןפא ךיז קידנפוראפ ,ווָאניװדרָאמ טָאה ,1815 ןענישרעד זיא סָאװ ,ךוּב ןַײז ןיא .ווָאניװ

 ,"ןענָא;צאקירּבאפ, ןוא ?סעכָאלעמ, ןופ גנולקיווטנא עטסטיירּב יד טקידיײרּפעג טקנוּפדנאטש ןשיטסינָא;צקעטָארּפ
 יד ןיא ףורא זיּב ,עגארפ רעד ןגעװ רוטארעטיל רעקידועטעּפש רעד ןיא ךייא ןקרעמ טזָאלעג ךיז טָאה עּבלעזסָאד

 : .ןרָאי רע0
 ,"גנוטַײצ רעשידוי רעיושראוו, רעד ןופ רעטעּבראטימ-טָאטש אזא טקנוּפ ןעוועג ,םענָאּפא ,זיא ףארג .י

 ערענעלק ןוא ערעסערג לָאצ רעסיורג א רעטנוא ןּבירשעגרעטנוא טייטש ןעמָאנ ספארג ."לואש דנַײרפ , רעד יװ

 ,גנוטַײצ רעד ןופ ןרעמונ ענעדיישראפ ןיא ןעלקיטרא
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 ."טינ טדניּבראפ יז רעּבָא ,"קירּבאפ רעכעלצונ, רעד וצ וויטיזָאּפ סיוועג ךיז טיצאּב גנוטַײצ

 -ראו, רעד ןיא סע זיא שרעדנא ."עגאל רעשידִיי, רעד ףא קוק םעניימעגלא ריא טימרעד
 עשידיי-לאָיצָאס, א עיצאקירּבאפ ןופ םעלּבָארּפ יד זיא ָאד ."גנֹוטַײצ רעשידוי רעיוש
 עליפא געמ ןוא ,סעגארפ עכלעזא ערעדנא ןשיװצ טרָא עטשרע סָאד טמענראפ יז ,"עגארפ
 רעּבָא טגיל ,ןעגנוּבַײרשאּב-קירּבאפ ענַײז ןיא ףארג .י אּב ןַײז ץנעדנעט-םאלקער עסיוועג א
 .עמאלקער ןיא רָאנ טינ רעּבאכעמ םענופ ענָאװאק יד

 0 ןעמענ ַײרעכָאװ טָאטשנא ןדִיי עכעלגעמראפ סָאד ,רעיײז זדנוא טיירפ סע,
 וװיטָאמטײל רעד זיא סָאד טָא-- (265) "ןטפעשעג עלעער ערעדנא דנוא ןקירּבאפ וצ טסנרע
 ןגעוו ןלייצרעד וצ 4 .מונ ןיא ןָא ףארג .י טּביײה טָא .ןעגנוּביײרשאּב-קירּבאפ ספארג .י ןופ
 :ָאד ןענעייל רימ ."עשראוו ןיא ראוורעקוצ רעה, םעד ןופ קירּבאפנזַײא רעד

 --ףארג .י טּבַײרש -- עראי 20 טַײז ןיוש טריטסיזקע ראוורעקוצ ןרעה ןופ קירּבאפ יד,
 טזיא ,(:עדנאל םיא ןקירּבאפ-רעקוצ עליפ ןענאטשטנע ןענַײז סע סלא ,1848 ערא; םיא
 זיולּב ןעניוזרעּפ 200 רעּביא טקיטפעשעּב קירּבאפ יד ..,ןדראוו טרעסערגרעפ קירּבאפ עזיד
 ."לּבור רעּבליז 200,000 ןאפ ךערעעל עראוו ךילרעי טגיטרעפרעפ דנוא ןְדִיי

 טָא יװ רעמ טינ ןאראפ זיא לקיטרא ספארג .י ןיא זא ,ןעניימ טינ ןעמ לָאז רעּבָא
 אֹּב טכאמ רע יא ,ןריפסיוא יד ףארג .י ראפ ןענַײז קיטכיו .לייט רעשירעטרָאּפער רעד
 .טַײהנגעלעג רעד

 ןייא רָאנ טשינ רעמ טיז ןאמ דנוא יושראוו ןיא ןסאג עליפ ךרודא טייג ןאמ ןעװ
 גָאט םעדעי טימ דריוו ץנערוקנָאק יד דנוא טקירדעגנעמאזוצ טכוד ןרעדנא ןעד ןא לדנאה
 רעד ןיא ןלַלװראפ וצ טַײצ ענייא ןגינגרעפ סירג ןיא סע טכאמ ,...רעסערג
 סאוטע וצ טזיא עדוי רעד סאד ןגַײצרעּביא וצ ךיז דנוא ראוורעקוצ ןרעה סעד קירּבאפ
 + ..."לדנאה םוצ יװ קיעפ רעמ

 .ןעגנוּבַײרשאּב-קירּבאפ ענַײז ןופ עּבאגפוא יד ףארג .י טמענאּב ןפיוא אזא ףא טָא
 ,םעניײא ןופ ןָאט רעשיריל ןימ א ךיוא ןאראפ זיא ָאד ,ץיטָאנםאלקער א םאטס טינ זיא'ס
 .עיזאושזרוּב-עירטסודניא רעשידִיי רעקידנעמוקפוא רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טדער סָאװ

 יד ,גנוגעװעּב ןיא ןענישאמ ערעדנא עלא טצעז דנוא טשיו ענישאמפמאד יד,
 טלָאז רע ךַײלג ,ענישאמ רענַײז אּב דנוא טעּברא רענַײז אֹּב רעדעי ןייטש רעטעּברא
 עדרע יד סָאד ,ןשיור דנוא ןרעמעה סערעיוהעגנוא ןייא .ענישאמ רעד ןופ לייט ןייא ןזעוועג
 זדנוא ףיוא טָאה םרעל רעזיד רעּבָא .םרעל רעכילקערש ןייא ,טרעטיצ ףיוה ןצנאג םעד ףיוא
 ןיא ןטרעצנָאק עלא יװ ,קיומ עטסנעש יד יװ ,טכאמעג קורדנייא ןרעסעּב טייוװ ןענייא
 ..."טלעוו רעד

 רעדירּבעג רעד קירּבאפ-קאּבאט, יד ןּבַײרשאּב ףארג .י טמוק רעטעּפש טַײצ א טימ
 עניילק רָאג יד ןופ טינ זיא קירּבאפ-קאּבאט יד זא ,ךיז ןסיוורעד רימ ."עשראוו ןיא אריּפאש
 לּבור טנזיוט 150 ראפ, ןיוש יז טָאה ךָאד ןוא ,רָאי ןייא םיוק טריטסיזקע יז .ןקירּבאפ
 לָאמסָאד ךיז טלַײא ףארג .י ."טקיטפעשעּב טרָאד דניז ןדוי 120 .טעטייּבראעּב טקודָארּפ
 ןָא;צאקירּבאפ דנוא טפעשעג םיא טירשטרָאפ רעזיד , .ןריפסיוא עקירעהעג יד ןכאמ וצ
 ןעניד רעטסומ םוצ לָאז דנוא .טרעװסנעּבָאל טזיא ךנוא ןרעװ וצ טכילטנפערעפ טנידרעפ
 סעכילרע ןייא סלא ,ןליװ ןּבײרטעּב ײרעכַאװ רעּביל יד ,ןטסילאטיּפאק ערעדנא ריפ
 דנוא ןייג וצ ןעלטעּב רעדָא רעכאש םעד ףא טאטשנא ןדוי עמרא סעכלעוו ןופ ,ןריפ וצ טפעשעג
 י"ןענידרעפ טנעקעג ךילרע טיורּב ריא ןטלאז ,ןכאמ וצ סעּפראכ לעארסיי-לאלק םעד ךרודאד

 רעד טימ ןדנוּבראפ טרעװ עיצאקירּבאפ ןופ םעלּבָארּפ יד יו ,רעדיוװ ןיוש ןרעה רימ
 רעקידנרעיוד-קידנעטש א ,טגָאזעג רעירפ ןּבָאה רימ יװ ,זיא סע ."ַײרעכָאװ, ןגעו עגארפ
 ַײּברעד ךיז טװּורּפ ףארג .י רעּבָא ."גנוטַײצ עשידוי רעיושראוו, יד טריפ סע סָאװ ,ףמאק
 ןגעק רָאנ ,"ַײרעכָאװ, ןגעק רָאנ טינ ןיוש טפמעק רע .ףמאק םעד ןרעטיירּבראפ ךָאנ

 אב עז ,עירטסורניא-רעקוצ יד ןלױּפ ןיא טלקיװטנא טיירּב ךיז טָאה ןרָאי רע-40 יד ןיא זא ,םעד ןגעװ (ג = -
 .12 .ז ,גרוּבמעסקול .ר
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 ףארג .י ּוװ ,גנוּבַײרשאּב-קירּבאפ רעטירד א ןיא סרעדנוזאּב רימ ןעז סָאד .ךיוא לדנאה
 ,(:קיּפ וועקאי ןופ גנומענרעטנוא-קירּבאפ יד טרעדליש

 טינ דוי א ןעד ןעק .סעלכאט ןייק טינ טזיא --ףארג .י טּבַײרש--לדנאה ,לדנאה, --
 -ירַּבאפ רעכעלטנדרַא ןייא רעדָא רעטסַײמיױּב ןייא ,רענישזניא ןייא ,טסינישאמ ןייא ןַײז
 ןּבָאה רימ .ןטניה ןופ קירוצ טּבַײלּב רעד ,טלעװ רעד טימ טינ טייג סָאװ ,רעד ? טנאק
 רעטעדליּבעג ןייא ַײּברעד דנוא טוג דנוא םורפ ןַײז ןעק ןאמ סָאד ,ןליּפשַײּב רעטנזיוט ךָאד
 ,(387 .ז) "...ןַײז שנעמ

 ,ןענעקייל טינ ךָאד ןעמ ןעק ,עיצאטנעמוגרא ןַײז ןיא ןַײז טינ לָאז ףארג .י וװיטימירּפ יו

 ןופ עימָאנָאייפ רעניימעגלא רעד ףא ןַײש רעדנא ןא רָאג טלאפ ןעלקיטרא ענַײז ןופ זא
 ספארג .י רעּביא טנעײל סע רעװ ,םענייא ןדעי ראפ ."גנוטַײצ רעשידוי רעיושראוו , רעד
 זא ,טּבַײרש סָאװ ,ןענעזײר .ז טימ ןעמיטשוצנַײא ךעלגעמוא ןטולכאל טרעװ ,ןעלקיטרא

 .סעמעט עלעוטקא ןטימעגסיוא טָאה "גנוטַײצ עשידוי רעיושראוו, י
 סָאװ ,סעמעט יד .שלאפ סיוכרוד זיא "גנוטַײצ רעשידוי רעיושראוו, רעד וצ גנאגוצ אזא

 רעד ראפ לעוטקא ןעוועג טינ ןענַײז ייז ּביױא ,טריראּב טָאה "גנוטַײצ עשידוי רעיושראוו, יד
 טריטנעירַא ךיז טָאה סע רעכלעוו ףא ,עוויוס-לטעטש רענעי ראפ ,עסאמ רעשידִיי רעטייײרּב
 ןעוװעג שעמאמ ןענַײז יז ,לעוטקא יװ רעמ ןעװעג רעּבָא יז ןענַײז ,"רשבמ לוק, רעד
 םעד ראפ ,עיזאושזרוּב רעשידִיי רעװעשראװ רעד ראפ טױט ןוא ןּבעל ןופ ןגארפ
 יד ןדער טלָאװעג טָאה סע ןעמָאנ סנעמעוו ןיא ,סעקוועלאנ יד ןופ טכיש ןטשרעּביוא

 ."גנוטיײצ עשידוי רעיושראוו, -
 -ראוו רעד ןיא טעּבראטימ סקיד .מ .א טכיזניה רעד ןיא זיא שיטסירעטקאראכ רעייז

 ץנעטסיוקע רָאי ןעצ ןופ ךעשעמ ןיא טָאה סָאװ ,קיד .מ .א רעּבלעזרעד .גנוטַײצ רעוועש
 ראפ טניפעג ,ןאגרָא רעסעדַא םעד טָא טימ ןדניּבראפ וצ ךיז ןזיוואּב טינ "רשבמ לוק, ןופ
 .טעדנירגעג רָאנ טרעוװ יז יװ דלאּב "גנוטַײצ רעשידוי רעיושראוו , רעד ןיא טרָא ןא ךיז
 -ראוו רעד ןיא עמעט עלעוטקא ןא טסייה סע סָאװ ,ןָא טוג רעייז ךיז טסיוטש קיד .מ .א
 סָאװ ,"דיגָאנ רעקידלטעטשניילק רעד, גנולייצרעד א ןיירא טקיש רע ןוא ,גנוטַײצ רעוװעש
 "לואש דנַײרפ, םענופ ןָאטעילעפ םעד וצ עיצארטסוליא עשירעלטסניק א יװ ,סיוא טעז

 סקיד .מ .א ןופ לקסאה-רעסומ רעד טגיל סָאװ ןיא .ץניװָארּפ רעד ןופ רעכיוס םעד ןגעוו -
 ?גנולייצרעד

 םוא --גנולייצרעד רעד ןיא קיד .מ .א טּבַײרש -- עמכָאכ רעמ ליפ ןּבָאה ףראד עמ,
 ךרוד ןרעװ ןעמ ןעק ךַײר .ןענידרעפ וצ סע יװ סלא ,ןצונעּב וצ טלעג סָאד יװ ,ןסיװ וצ
 עזױלּב א ךרוד רעדָא ,עשורעי ךרוד ,סניוועג א ךרוד ,לשָאמעל ,לאפוצ ןטסָארּפ ןייא
 -רעפ ןסיורג א ןּבָאה ןיוש ןעמ זומ ,ןצונ ןטכער םוצ רעּבָא סע ןצונעּב וצ םוא .סעָאמאר
 א ןופ עדירעי יד קיד .מ .א טרעדליש ,ןרירטסוליא וצ קנאדעג םעד טָא יידעק ."דנאטש
 ,ןזַײװרעד וצ ךיז טימאּב רע ןוא ,"קאטסַארּפ ןכַײר א, ,דיגָאנ ןקידלטעטשניילק ןטּבערגראפ
 םענַײז םא טלעװ רעד ןופ ווָאריּפלא ּפָא טּבראטש (.א .נ--קאטסָארּפ רעכַײר רעד) רע, זא
 .(?"רעמיא טפערט סָאד סָאװ ,ןגעמרעפ ןַײז טרילרעפ רע סלא ,ךָאנ ןּבעל

 רעד טנעָאנ ןעוװעג קידנעטש זיא סָאװ ,םעלּבָארּפ א ןגעװו ,סע טסייה ,ךיז טלדנאה סע
 ןעייגעּב םיריוג ןוא םידיגענ ערעזדנוא, יוזא יו ,םעד ןגעו :"גנוטייצ העשידוי רעיושראוו,
 ןיוש ןעמ טָאה "רשבמ לוק, ןיא :טקאפ רעשיטסירעטקאראכ א .("דלעג רעייז טַימ ךיז

 רעד זא ,רָאנ ךיז ןסיװרעד רימ .טדערעג טינ ץיטָאנ רעד ןיא טרעװ קירּבאפ רעד ןוֿפ סיירג רעד ןגעװ (1

 ףזיװעגנָא ךיוא טרעװ סע ,"דנאלסור ץנאג ךאנ דנוא גרוּברעטעּפ ךאנ ןטעּברא ענַײז טקיש, קיּפ .י טנאקירּבאפ

 ."?ןטעּברא ןדוי סליײטנטסערג, קירּבאפ רעד ן'א זא

 .1872 ,ענליוו ,גנולייצרעד רעד ןופ עּבאגסיוא רעקירעטעּפש א טול ָאד ןריטיצ רימ (2

 ראפ טַײקלעוטקא רעדנוזאּב א ןעמוקאּב טָאה ,"דלעג טימ ךיז ןייגעּב. וצ יוזא יװ ,םעד ןגעװ עגארפ יד 6

 -מעסקול עזָאר טּבַײרש -- סיזירק רעלא;צָאס רעד, .ןרָאי רע-60 יד ןיא עדארג ןליוּפ ןיא עיזאושזרוּב רעשידִיי רעד

 -ילגראפ רעשימָאנָאקע ריא ןופ ןליױּפ סיורא טסַײר ,ןרָאי רֶע-60 יד ןיא טכאמעגכרוד טָאה דנאלסור סָאװ -- גוּב
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 ,"עלעשטנעמ עניילק, סעלעדנעמ טרלראו םינאפיוא ענעדישראפ ףא טַײצ רענעי וצ
 רעשידוי רעיושראו, רעד .ןרָאװעג טכעלטנפעראפ םעד ראפ רָאי רָאּפ א טימ זיא סָאװ

 ָאד טשרעה ,ריוג ןשידיי םעד וצ גנויצאּב סעלעדנעמ דמערפ שינאגרָא ןיא "גנוטַײצ
 "גנוטַײצ עשידוי רעיושראוו, יד ,סעמע ."קאטסָארּפ ןכַײר, םעד וצ גנאגוצ סקיד .מ .א
 סָאװ ,גנונַײשרעד רענעי רעדָא רעד וצ גנּויצאּב רעשיטירק רעסיװעג א ןופ ּפָא טינ ךיז טגָאז
 םענּופ טריקיטירק ָאד טרעוו עיזאושזרוּב יד רעּבָא ,(!עוויװס רעשידיגענ רעד ןיא ךיז טקרעמאּב
 ןגיוושראפ לאלק-ךערעדעּב רעּבירעד ָאד טרעװ ,ןסערעטניא ענעגייא עריא ןופ טקנוּפדנאטש
 -גיילק רעד סָאװ ,עלָאר יד ,"עלעשנעמ םעניילק, םעד ןופ עלָאר עשירָאטאטאולּפסקע יד
 טּבַײלּב סעלא סָאד .עסאמ רעשלטעטש רעמערָא רעד עייגענעּב טליּפש דיגָאנ רעקידלטעטש
 רעשידוי רעיושראוו רעד ןיא ןָאנּבױא םעד ןעמענראפ סָאװ ,סעמעט ןַײרק םעד רעסיוא
 ."גנוטַײצ

 ןופ םעלּבָארּפ רעד וצ גנוטַײצ רעד ןופ גנאגוצ םעניא ךיוא רימ ןעעז עּבלעזסָאד
 סָאװ ,גנודליב ראפ זיא "גנוטַײצ עשידוי רעיושראוו , יד זא ,ךיז טייטשראפ סע .גנודליּב
 ריא ןופ געװ ןפא עיזאושזרוּב רעד ןופ טנעה יד ןיא רעװעג קַגשכיו א ןרעװ ףראד

 טָאּבעג סָאד טרילומרָאפ ךעלטַײד ץנאג ףארג .י ךָאד טָאה טָא .גנולקיווטנא רעקידרעטַײװ
 טימ טינ טייג סָאװ ,רעד, :טַײצ רענעי וצ עיזאושזרוּב רעשידִיי רעקידנעמוקפוא רעד ןופ
 'טלעװ דעד טימ ןייג, זא ,ךיוא טסייוו רע ."ןטניה ןופ קירוצ טּבַײלּב רעד ,טלעװ רעד

 ןוא "ללרעכָאװ, זא ,ןייטשראפ טסייה ,ןפיוא םעַײנ א ףא רָאג ךיז ןריטנעירָארעּביא טסייה

 -יסנעטניא ןיא טגיל עיזאושזרוּב רעד ןופ סעלכאט רעד ,טינ סעלכאט ןייק ןענַײז לדנאה
 קיטיינ ךָאד זיא וצרעד ןוא ,"עיצאקירּבאפ, ןיא ,ןעמרָאּפ-טפאשטריוו עשיטסילאטיּפאק ערע
 -עלָאקסאה רעד ןופ טָאּבעג סָאד ןָא רעּבירעד טמענ "גנוטַײצ עשידוי רעיושראוו, יד .גנודליּב
 עשידוי רעיושראוו, יד ליװ ,טַײצ ריא ןופ ןטָאּבעג ערעדנא וצ יװ טקנוּפ רעּבָא ,גנודליּב
 טרעהעג רעירפ ןַיוש ןּבָאה רימ .סריא סעּפע ןּבעגוצ גנודליּב ןופ טָאּבעג םוצ ךיוא "גנוטַײצ
 טוג דנוא םורפ ןַײז ןעק ןעמ סָאד ,ןליּפשַײּב רעטנזיוט , ןאראפ ןענַײז סע זא ,ףארג .י ןופ
 טקנוּפ-גנאגסיוא רעד סע זיא ןסעמערעדניא ."ןַײז שנעמ רעטעדליּבעג ןייא ַײּברעד דנוא
 ףור םעד טימ ."גנוטַײצ רעשידוי רעיושראוו, רעד ןיא םארגָארּפ-גנודליּב רעצנאג רעד ןופ
 ."סעדכא, וצ ףור רעד ןדנוּבראפ לָאמעלא ָאד טרעװ גנודליּב וצ

 יא ןדיי זנוא אב ןעװ--28 .מונ ןיא עיצקאדער יד טּבַײרש -- טזיא עטסגרע סאד,
 םעלא וצ ןטַײצ ענעגנאגרעפ עלא ןיא דנוא רעמיא זנוא טאה סאד דנוא .ָאטינ סעדכא ןייק
 ,םורפ ָאז טשינ זיא ּרע לַײװ ,שטַײד ןעד טסאה דוי רעכעלנייוװעג רעד .טריפעג קילגמוא
 דנוא דיגאנסימ םעד ןעה טסאה ריסָאכ רעד דנוא דיסָאכ ןעד טסאה דיגאנסימ רעד ,רע יװ
 ..."וצ טינ םיא ןסאּפ עדייּב לַײװ ,שטַײד םעד ןעה

 ןופ זיוועד ןּבלעזמעד טרעזאכעגרעּביא רָאנ לָאמסָאד *.צ .י .וװ, יד טָאה ,ןעז רימ יװ
 רעד .ףור .ּב .א אב טרעהעג רעַירפ ןּבָאה רימ ןכלעװ ,"ןסאלק ַײרד ,, ןשיװצ סעדכא
 -ארַאמ רעד טימ זױלּב טרעפטנעראפ טינ גנוטַײצ רעד ןיא רעּבָא טרעװ "סעדכא, גנוזַאל
 רעד ןיא ָאד ,(ףור .ּב .א אב סע טסײה --"רעדניק סטָאג עלא,) עיצנעטנעס רעשיל
 רעד ןופ טַײקיטעט רעטערקנָאק רעד טימ ןדנוּבראפ גנוזָאל רעקיזָאדרעד טרעװ גנוטַײצ

 ןוא רעַײנ רעד טימ .גנולקיװטנא רעשיטסילאטיּפאק רעד ןופ ּבורגלסעק םעניא ןַײרא יז טיצ ןוא טַײקסרעװ

 -גנורענ ןטנכיײצעגסיואןא עירטסודניא עשילױּפ יד טמוקאּב קראמ ןשיסור םענופ גנורעּבָארעד רעקיטליגדנע לָאמסָאד

 -ץענערג סדנאלסור .עירטסודנּוא-סיורג א ןיא ךיז ןעלדנאווראפ ןופ סעצָארּפ םעד ךרוד דניוװשעג טכאמ יז ןוא ןדָאּב

 עשיסור ןוא עשיליוּפ יד ןופ טנעה יד ןיא עירָאטירעט רעקיזיר אזא ףא ץאזּפָא םעד טריזילָאּפָאנָאמ קיטילָאּפ

 ..,"גנולמאזנָא-לאטיּפאק רעקידרעּביפ א וצ טריפ ןוא ןטסילאטיּפאק

 עכעלטפאשלעזעג יד ןטלאהעג עליפא טָאה *.צ .י .װ, יד זא ,ןקרעמאּב וצ ַײועק ,וװעגא ,זיא סע

 ייידאהג ןיא סנירטסא .מ .מ ןרעה,, :"ןטרָאװטנא , יד ןופ םענייא ןיא רימ ןענעייל יוזא .ףוראּב ריא י'ואפ קיטירק

 ַײבאר דנוא עסערעטניא סעניימעגלא ןייק ןּבָאה ערעדנא עלא ,טנאסערעטניא רעייז טזיא ןשטַײד ראפ גנולייצרע

 .(115 .ז) אטזיא טפירשטַײצ רערעזנוא עלעז יד ךָאד יז ,קיטירק ןא ןעניא סע טלגנאמ
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 -מעד ןופ רָאנ ןוא .ןסערעטניא-סנּבעל עלעוטקא עריא טימ ןלױוּפ ןיא עיזאושזרוּב רעשידִיי
 -עוואּב רעשידיסכ רעד וצ גנולעטש עלארטיינ יד ןרעלקרעד ךיז טזָאל טקנוּפדנאטש ןקיזַאד
 ."גנוטַײצ רעשידוי רעיושראוו, רעד ןיא ןעעז רימ סָאװ ,גנוג

 א ןעמונראפ טַײצ עסיװעג א "רשבמ לוק, רעסעדַא רעד ךיוא טָאה ,טסּוװאּב יװ
 טָאה גנוטַײצ יד יװ ,םעדכָאנ דלאּב ןעװעג זיא סָאד .עגארפ רעד ןיא עיציזָאּפ עלארטיינ
 עכעלטפאשלעזעג ןייק ןפאשעג טאהעג טינ ךָאנ ךיז טָאה ריא םורא ,ןענַײשרעד ןּבױהעגנָא
 ןּבָאה -- םיוּברעדעצ .א--רעטקאדער םענופ ןטפאשנגייא עכעלנעזרעּפ יד ןוא ,רעפסָאמטא
 רָאג ןיוש רעּבָא .ןגעװ עקישטילג ענעדײשראפ ףא גנוטַײצ יד ןריפ טנעקעג ךָאנ
 ןָא טמענ ,(1864) גנוטַײצ רעסעדָא רעד ןיא ךיז טזַײװאּב עלעדנעמ יװ ,םעד ךָאנ ,ןכיגניא
 רעד טימ גנוטַײצ רעד ןופ גנודניּבראפ עוויטקא יד .גנולעטש רעדנא ןא "רשבמ לוק, רעד
 -לעזעג עלעוטקא ןא טַײצ רענעי וצ ןעװעג זיא םיקידאצ יד טימ ףמאק רעד ּוװ ,ץניוװָארּפ
 ןעמעװ ,עסאמ-רענעײל רעשלטעטש רערעטיירּב רעֶד ןופ קורד רעד ;עיצקא עכעלטפאש
 -נעירָא עקיטליגדנע יד ,ךעלדנע ;ןעגנאגעגנַא טנעָאנ רָאג זיא ןדלי-עטוג יד טימ ףמאק רעד
 טָא - ,רעגאל-םיליקסאמ םעד ןופ לייט ןשיטארקָאמעד םעד ףא גנוטַײצ רעד ןופ עיצאט

 , ןקיטפעה א ןריפ ןּבױהעגנָא טָאה "רשבמ לוק, רעד זא ,וצרעד טכארּבעג טָאה סעלא סָאד
 רעד לָאמסָאד ךיוא טָאה ,ןלאפ ערעדנא ליפ ןיא יװ .ןדיײ-עטוג ןוא םיקידאצ יד טימ ףמאק
 ָאד זיא עמ עכלעװ וצ ,ןריפסיוא עכלעזא עקינייא וצ ןעמוק ַײּברעד טזומעג "רשבמ לוק,
 טָאה ,"ןדיי-עטונ יד ןגעק קידנפמעק .טיירגעגוצ שיגָאלָאעדיא ךָאנ ןעוועג טינ גולפ ןיא
 עקיזָאדיד וצ ךיז טיצאּב סע יוזא יו ,עגארפ רעד ףא ןסױטשעגנָא "רשבמ לוק, ןיא ךיז ןעמ
 ,טגַײצרעּביא ךיז לָאמאטִימ טָאה "רשבמ לוק, רעד .עיזאושזרוּב-סיורג עשידיי יד ןדיי-עטוג
 עטרעלקעגפוא,, עלא ןקינייראפ ףראד סָאװ ,ףמאק םעד טָא ןיא ,םזיטאנאפ ןגעק ףמאק ןיא זא
 ,טכיש רעד ףא עדארג ןראּפשנָא ךיז ןענעק טינ ,"רשבמ לוק, רעד ,רע טעװ ,"ןדיי
 -סיורג רעשידִיי רעד ףא --"עיצאזיליװיצ, רעד ןופ טכוזראפ ןיוש גנאל טָאה סָאװ
 יד ןקעלּפטנא ןעמונעג לָאמאטימ טָאה "רשבמ לוק, רעד :רעמ ךָאנ .עיזאושזרוּב
 רעשידִיי רעד ןופ טכיש ןטשרעּבױא םעד ןשיװצ טריטסיזקע סָאװ ,גנודניּבראפ עלעלרעטאמ
 ,"רשבמ לוק, ןיא טָאה עמ .(!"ןדִיי-עטוג, יד -- םזיטאנאפ ןופ רעגערט יד ןוא עיזאושזרוּב
 -רוּב-סיורג רעשידִיי רעד ראפ דעװָאקאה-סעריא ןיא טקייװעגסיוא ןעוועג קידנעטש זיא סָאװ
 עשידִיי יד טליפש סע סָאװ ,"עלָאר רעקיטַײזיײװצ, א ןגעו ןדייר לָאמסָאד טזומעג ,עיזאושז
 ,"ןלעטש רעקיגנעהּפָאמוא ךיז , טינ יז ןזָאל "ןטפעשעג ,, יד זא ,םעד ןגעװ ,עיזאושזרוּב-סיודג
 יד טימ םיקידאצ יד ןעלכיימש ןוא , ,םיריווג עטרעלקעגפוא ראפ טסאּפ סע יװ ,ךיז ןזַײװאּב
 רעכלעוו וצ ,גנוקעלּפטנא ןא ןעוועג ,טגָאזעג יו ,סע זיא "רשבמ לוק , םעד ראפ ,"םידיסכ
 ליפ ןיא יו ."ןדיי-עטונ, יד טימ ףמאק םענופ קיגָאל יד טכארּבעג גנוטַײצ יד טָאה סע
 סָאװ ,עלָאקסאה יד רימ ןעעז "רשבמ לוק, ןיא זא ,ןזיוועגסיורא ָאד ךיז טָאה ,ןלאפ ערעדנא
 ,עיזאושזרוּב-סיורג רעשידיי רעד ראפ דעװָאקאה:סעריא טימ לופ ךָאנ זיא יז שטָאּכ
 יד ףא טַײקיטעט רעטערקנָאק ריא ןיא ךָאד ךיז (עלָאקסאה יד) יז טריטנעירָא

 טכוזאּב טָאה סָאװ ,שטַײט עכדרַאמ א רענײא .(8 .מונ) 1868 ןופ "רשּבמ לוקע ןיא רימ ןּבָאה לאפ אזא (4

 םעד אּב ןייגרעד טװּורּפעג טָאה רע יוזא יװ ,טלייצרעד ,יקסרָארּב לעָארסַיי רענָאילימ ןסיוועג םענופ זיוה סָאד

 -טנעעג רימ יז טָאה ףורעד; ."ןדִיי-עטוג, יד טציטש רעטָאפ ריא סָאװראפ ,רעטכָאט רעטרעלקעגפוא סרענָא;לימ

 ץנאג זיא ךאז יד .ןדַיי-עטֹוג ןיא ןּבױלג ןרעטלע ענַײמ זא ,טינ טניימ רָאנ .טכערעג לסיּבא עליפא טַײז ריא :טרעפ

 עלא ּוװ ,לטעטש !ןיילק אזא ןיא טנױװ ןוא ןליױּפ ץנאג ןיא ןטפעשעג טימ ןדנוּבראפ זיא רעטָאפ ןַײמ .ךאפנייא

 רעד סָאװ ,ריפסיוא רעד זיא טנאסערעטניא ."ןקיש טלעג יז ןוא לָאמא ןצנאטכָאנ רע זומ .םיקידאצ ןופ ןטלאה

 י.רעטכערעג א רעשפע ןוא -- שטַײט .מ טּבַײרש -- רעטוג א סע זיא ץערעט א, :ַײּברעד טכאמ טנעדנָאּפסערָאק

 טָאה ,טלעװ רעד ףא ןעמָאנ ןסיורג אזא טָאה סָאװ ,יקסרָארּב לעָארסִיי 'ר יװ ,ןאמ אזא ראפ טינ סע טסאּפ ךָאד

 אזא ,םיצירּפ עטסערג יד אֹּב ןוא עוװטסלאשטאנ אּב װעשָאכ רעסיורג א זיא ןוא ןוטעג םיכודיש עסיורג עכלעזא

 םוצ ערעדנא ןוא ןלעטש רעקיגנעהּפָאנוא טגעמעג ןוא טנעקעג ןיוש ךיז טלָאװ רע .ןליּפש וצ עלָאר עקיטַײזײװצ

 םיקידאצ יד ןעלכיימש ןָא ,עקָארצ טימ ןוא ןּבעל טימ ןריפ ךיז ףראד זיוה שידִיי טכע ןייא יוזא יװ ,ןעניד רעטסומ

 ..."םידיסכ יד טימ
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 -לטעטש רעכעלרעגריּבניילק רעטיירּב רעד ןוא עיזאושזרוּב רעלעטימ העד ןופ ןסערעטניא
 .עסאמ

 רימ ןפערט ָאד ."גנוטייצ רעשידוי רעיושראוו, רעד ןיא ןעװועג סע זיא רעּבָא שרעדנא
 -לקסאמ ןשיטארקָאמעד םעד ןופ ןצנעדנעט יד טלעטשעגרָאפ ןעוו-טינ-ןעוו ךיוא עליפא ךָאנ
 רעד ןופ דָאסעי םעד טינ ןפאש סָאװ ,ןכירטש עקיצנייא רָאנ ןענַײז סָאד רעּבָא ,םזיל
 -ושזרוּב רענעכַארּפשעגסיױא רעד זיא םארגָארּפ רעד טָא ןֹופ דָאסעי רעד .םארגָארּפ-גנוטַײצ
 ריא ראפ טלעטש ,גָאט ןקידנגרָאמ סעיזאושזרוּב רעד ראפ טגרָאז סָאװ ,םזיליקסאמ רעזא
 -עגייא ריא טימ ריא וצ טמוק ,"סעמעט עלעוטקא , ,סעיזאושזרוּב רעד ,ענעגייא ריא סיורא
 עריא ןיא טַײקנענאטשעגֿפָא יד ןפמעקאּב וצ ריא טפלעה ,"קיטירק, ,סעיזאושזרוּב רעד ,רענ
 .(.װ .זא .א לדנאה ןשירכָאס ןקידלטעטשנילק םעד ,'ַײרעכָאװ, יד) ןעַײר ענעגייא
 ?ןטפעשעג עלעער, יד ןעניז ןיא ןּבָאה טרעהעגפוא טינ לָאמנייק טָאה גנוטַײצ רעוועשראוו יד
 סָאד וא ,םארגָארּפ עצנאג ריא טמערופעגסיוא יוזא טָאה יז .עיזאושזרוּב רעשידִיי רעד ןופ
 סָאװ ,"ןאמ-סטפעשעג, ןטרעלקעגפוא םענעי ןופ "ןטפעשעג עלעער, יד ןעניד רָאנ לָאז
 ךרוד רָאנ זא ,ןליוּפאּב "ןטפעשעג עלעער, יד וּבָאה ןוא .ףור .ּב .א אּב ןעעועג ןּבָאה רימ
 רעשידַיי רעד -- סאלק ןייא ןופ ןלייט-דנאטשאּב גולפ ןיא --"ןסאלק ַײרד, יד ןשיװצ סעדכא
 -גנולקיווטנא ריא ףא גנודנעו עַײנ יד ןכאמכרוד ןענעק סעקוועלאנ יד ןלעוו -- עיזאושזרוּב
 עיצקאדער יד טָאה -- ןעמרָאפ עשיטסילאטיּפאק ערעוויסנעטניא וצ גנאגרעּביא םעד - געוו
 -ראפ טװּורּפעג ,יקסדָארּב לעָארסַיי יװ טקנוּפ ,*גנוטַײצ רעשידוי רעיושראוו, רעד ןופ
 ,"םידיסכ יד טימ םיקידאצ, יד וצ גנויצאַּב עסעמע ריא ןגַײװש

 עקאט רעּבירעד ךיז טָאה .ןגַײװשראפ ןצנאגניא סע טנעקעג טינ ךָאד ןוא -- טװּורֿפעג
 -ץנאג א ןסירעגכרוד "גנוטַײצ רעשידוי רעיושראוו, ןופ רעמונ ןטצעל םעד ןיא
 ןּבָאה סָאװ ,סעּביס יד ןגעװו טלייצרעד טרעװ סע ּוװ ,ץיטָאנ-סגנונעגעזעג עפראש
 טרָא ןטשרע ןפא טרעװ סעּביס יד טָא ןשיווצ ןוא ,גנאגרעטנוא םוצ גנוטַײצ יד טכארּבעג
 רעד ןופ טַײקשיקאוװצ ןוא טַײקיטכערטרעדינ יד ,םזיטנארוקסּבא רעד טלעטשעגקעווא
 ןּבעגעג טרעו ָאד סָאװ ,רעמונ ןטצעל ןקיזָאדמעד ןיא זיא קידריווקרעמ ...עוויווס רעשיקאמורפ
 טלָאװעג קידנעטש ,גנוטַײצ יד ,יז טָאה עוויווס רעקיזָאדרעד ןגעק זא ,שינערעהוצנָא ןא
 ןופ טַײקנּברָאדראפ רעד ףא ןגוא יד טכאמראפ טינ ,סע טסייה ,לָאמניײק טָאה יז ,ןפמעק
 "ןגארפ עשידיי-לאיצָאס, ערעדנא ןופ ןעמָאנ ןיא רעּבָא טָאה יז .סעקאמורפ רעקוועלאנ
 רעשידיי רעד ןופ "ןטפעשעג עלעער, יד זא ,קידנּביױלג ,ליומ טָאד ךיז טכאמראפ ןיילא
 גנוטַײצ יד זא ,ןעװעג זיִא ףָאס רעד ."עלָאר עקידנעייווצ , אזא ןקיטכעראּב עיזאשזרוּב
 .ןשינעלקאוו ןוא סעריטס ענעגייא עריא ןופ ןּברָאק א ןלאפעג זיא

 טזָאל ,סעגארפ עקינייא ןלעטש רָאנ זיא קעווצ רעייז סָאװ ,ןציטָאנ עקיזָאדיד ןיא טינ
 רעסיועג רעד ןוא גנוטַײצ רעװעשראוו רעד ןשיװצ סעכַײש יד ןלעטשטסעפ יונעג ךיז
 קילעפוצ טינ זא ,רָאלק רעּבָא ןיוש טרעװ זדנוא ראפ .םירּבאכעמ רעװעשרַאװ עּפורג
 ןשיװצ עריטס א סיּפע ןופ םינָאמיס עכעלטנעק ץנאג ןענאמקאמ .ג אּב רימ ןפערט
 .ןריא לאניפ ןשיטעגָאלָאּפא-םורפ רעד ןוא עמעָאּפ רעד ןיא ריפנַײרא ןטמיטשעג-שיטירק םעד
 טליּפשעג טָאה סע סָאװ ,"עלָאר רעקידנעייווצ , רענעי ןופ ןרוּפש ָאד ןּבָאה רימ ,םענָאּפא
 ןסַײר רענעט ענעטלעז רָאג ןיוש רעּבָא-- עכעלנע ."גנוטַײצ עשידוי רעיושראוו, יד ךיוא
 רעשידוי רעיושראווג רעד ןיא יו טקנופ רעּבָא .ףור .ּב .א אֹּב ךיוא לָאמא ךרוד ךיז
 -ַָארּפ םענעּפָא ןא וצ טינ לָאמנייק ,קרעװ עשיטסירטעלעּב יד ןיא ,ָאד סע טמוק ,"גנוטַײצ
 יד ךעלטיײרּב יוזא טדער סע רעכלעוו ןגעוו ,"קיטירק, יד זא ,וצרעד טינ טמוק סע ,טסעט
 סָאװ ,םזיליקסאמ ןשיטארקָאמעד ןופ םארגָארּפ רעד ןָא ןסילשנָא ךיז לָאז ,".צ .ײ .ו,
 -עשראוו עּפורג יד .רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןיא עינָאמעגעה יד טַײצ רענעי וצ טמוקאּב
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 ףא טקוקעג טינ--ןעײג "גנוטַײצ רעשידוי רעיושראוו, רעד טימ שָארעּב םירּבאכעמ רעװ
 .עיצידארט-רוטארעטיל רענעמונעגנָא-ןיימעגלא רעד ןגעק ךָאד -- ןגאזגיז עקיניײא

 ןענַײז ,טיּבעג םעד ףא ןּבָאה רימ סָאװ ,סעידעי ןוא ןטנעמוקָאד יד ,ךיז טייטשראפ סע

 ףראד סע .ןריפסיוא עקיטליגדנע וצ ןעמוק ןענָאק ָאד ןיוש לָאז עמ זא ,גונעג טינ ךָאנ
 ףראד עמ --(:שּפיה ץנאג ןַײז ךָאנ זומ לאירעטאמ ןוא--לא:רעטאמ רעַײנ ןרעװ טלמאזעג ךָאנ
 : רענייא רָאנ ןַײז ןָאק ,ןלא;רעטאמ יד טָא וצ טריפ סָאװ ,געװ רעד זא ,ןעקנעדעג רעּבַא

 -רענָא;צקאער ענעי ןפמעקאּב ,ַײרעּבָאהּביל רעשיטאּבעלאּב ןופ עיצידארט יד ןפראווּפָא

 עשיטסישידִיי עצנאג יד ןעגנורדעגכרוד זיא טימרעד סָאװ ,עיגָאלָאעדיא עשיטעגָאלַאּפא
 .דנאלסיוא ןיא עיפארגָא;לּביּב

: 6 

 א
. 

 סערעטניא םעד רעטעּפש ןרָאי עשּפיה טימ ךָאנ טיהראפ סָאװ ,ְךִוְּב א ןענעכייצראפ .,וועגא ,ָאד ןליו רימ (1

 שיסור ףא) ם"דּבא ןעמָאנ ןרעטנוא רעּבאכעמ א ןופ קרעװ שיטאמארד א זיא סָאד .עמעט רעוועשראוו-טכע א וצ

 ןאפ עסינמיהעג איד, ןעמָאנ םעד טגָארט טָאװ ,קרעו טָאד .(003עמסטעס 1/װסאה 1/הקתקעס8 : ןּבעגעגנָא

 -קראמ .ג ןפרָאװעגּפָא ןיוש טרעװ ָאד סָאװ ,טימרעד טנאסערעטניא זיא ,"סעצדנאשזר עשידיא רעוועשראוו איד

 עסינמיײהעג יד, יװ -- ןפיא ןטלעטשראפ א ףא עוויװס רעוװעשראװ יד ןרעדליש וצ רינאמ סנאמ

 ןפָא סיורא ןטערט ןוא ןעמָאנ םאּב ןפורעגנָא ןיוש ָאד ןרעװ ןטלאטשעג רעװװעשראו יד -- "טלעװ רענעי ןופ

 רעד ןיא ךיז טניפעג ראלּפמעזקע ןא .1881 שינעּבױלרעד-רוזנעצ יד ,1882 ןענישרעד זיא לכיּב סָאד .ךעלטַײד ןוא

 .קעטָאְילּביּב-ןינעל רעװקסָאמ



 קירע סקאמ

 רוטארעטיל רעשידיי רערעטלע רעד ןגעװ יווירּב ?טניּב, א

 רעד ןופ רעדליב ,ךילרניוו .מ .רד
 זיִּב ןּבייהנֶא יד ןופ עטכישעג-רוטארעטיל רעשידִיי
 .וז 3710 .1928 ענליװ .םירָאּפס-רעכיױמ עלעדנעמ

41 
 רעד ןגעװ ווירּב לטניּב א-- רעסעּב ךָאנ ןוא ךעלדליּב ,"רעדליּב , עקאט ןענַײז סָאד

 ןפא "סטרעוורָאפ, ןיא ןקורד טפָא עקאט ךיז ןגעלפ ײז .רוטארעטיל רעשידִיי רערעטלע
 וצ זא ,טרעכיזראפ ךַײרנַײװ ,סעמע ,"שזדיעּפ-װירּב-?טניּב, רעד ףא -- טרָא ןטסקידעװָאקעּב
 ."ךָאט ןיא ךיוא רָאנ ,שיטסיליטס רָאנ טינ טעּבראעגרעּביא , יז רע טָאה עּבאגסיוא-ךוּב רעד
 ןייא .רענעש ךָאנ ןעעזעגסיוא "ןדויטע , עקיזָאדיד ןּבָאה "סטרעװרָאפ , ןיא :קיטכיר זיא'ס
 .טקידנעראפ ,1926 ַײמ 30 ,"סטרעװרָאפ, ןיא (קעּביד רעינלעטָאק ןגעוו) סכַײרנַײװ לקיטרא
 ; יוזא ךיז

 . קידנרעטעלּב ןענופעג קילעפוצ ּבָאה ךיא סָאװ ,סנטַײצראפ ןופ סורג א ךָאנ טציא ןוא,
 וצ ןעװ טנרעל סע .לענָאיצאסנעס קראטש יוזא טינ זיא עפוג ךוּב סָאד .ךוּב א ןיא ָאד
 ,טרָאװכָאנ סָאד זיא רעטנאסערעטניא .ןופרעד עווצימ יד זיא סיורג יװ ןוא סעמע ןגָאז
 זיא עילימאפ םרעסאפראפ םעד זא ,רָאװעג רימ ןרעװ טרָאד ןופ ,שִיערּבעה ןיא ןּבירשעג
 לַײװ ,עטסנעש סָאד רָאנ .עניארקוא ףא סערייזג סיקצינלעמכ סייעּב ןעמוקעגמוא
 ךיז טָאה סָאװ ,עלעּביצ לקיטש א רימ ראפ ןעװעג זיא ,עטסעטכירעגמוא סָאד
 .ןעגנעה ןטרָאד ןּבילּבעג יוזא ןיוש זיא ןוא ךוּב ןופ ןטַײז יד ןופ םענייא וצ טּפעלקעגוצ

 טכירעג רעסָאװ ןופ ,ןטַײצ סיקצינלעמכ ןופ טאמיק עלעּביצ שידִיי לקיטש קידעּבעל א,
 ךיד טָאה יצ ?ןעעשעג סָאד זיא יווא יװ ןוא ?ןרָאװעג טלגָאװראפ רעהא ּוטסיּב
 ןיא טקוקעגנַײרא ַײּברעד ןוא ןסיּבעגוצ טָאה רע ןעװ ,ןגיל ָאד ןוָאלעג עטאט רעמורפ א
 םעד ןיא טקוקעגנַײרא טָאה סָאװ ,קידלוש םעד ןיא זיא עמאמ יד רעדָא ?רעפייס םעד
 טעּבראכיק ריא ןופ ןרוּפש יד ןוא ,דניק ריא ןעװעדָאה וצ יװ ןסיוו וצ יידעק ,לרעפייס
 ןענאוו זיּב ,טלגָאװעג וטסָאה רעדנעל לפיוו ךרוד ?טנעה עריא ףא טּפעלקעג ךיז ךָאנ ןּבָאה
 *!קעטָאַילּביּב רעדרָאפסקָא רעד ןיא ור ןַײד ןענופעג טסָאה וד

 (.ע .מ--וויסרוק רעזדנוא)

 ןוא ,'לענַא;יצאסנעס קראטש יא טינ ןיא, עפוג לכיּב סָאד .טכערעג זיא ךיירנייוו
 עלעּביצ יד רעּבָא .עיצאסנעס-יווירּב-לטניּב , ןופ טַײװ דימָאט זיא טפאשנסיוו זא ,ערָאװס א
  ןּבָאה ןדִיי זא ,טסּוװרעד ךיז רָאנ טינ .ּב .צ רימ ןּבָאה טָא .עיצאסנעס א סענָאמענעּב זיא
 ןשידיי םעד ןופ רעריפ רעד זא ,ךיוא רָאנ ,"עלעּביצ עשידִיי ךעלקיטש עקידעּבעל, ןסעגעג
 ,רעשרָאפ-רוטארעטיל ,גָאלָאליפ א זיױלּב טינ זיא ענליװ ןיא טסוטיטסניא ןכעלטפאשנסיוו
 א ,רעטכיד א ךיוא רָאנ-- ,("טניװמערוטש, ןכעלכַײלגראפמוא םעד עז) רעקירָאטסיה
 לּברֶא ןיא טקעטשראפ עמעָאּפ-עלעּביצ יד .סוָאטנָאמרעל ןוא סניקשוּפ דימלאט רעטריטנעלאט
 .,םסנאג ןוגנססעחצצ" סוָאטנָאמרעל

 םוש ןייק ָאטינ ויא יצ .עלעּביצ רעד ןופ לריוג רעד זיױלּב זדנוא טְקִיורמּואּב טציא
 טוטיטסניא ןכעלטפאשנסיו ןשידִיי ןופ ייזומ ןיא דרָאפסקָא ןופ ןריפרעּבירא יז טַײקכעלגעמ
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 טגָאלק טסיזמוא טינ .טּפאכראפ ייו ןּבָאה ץלא !רעדנעלגנע יד ,רעדנעלגנע יד ?ענליװ ןיא

 ."דנאלגנע ןכַײר םעד ןופ לזאמ ןשיָאג , ןפא (30 .ז) ךַײרניײװ

:2 

 ערָאװס א ,ןדנווושראפ זיא יז .טקורדעגרעּביא טינ ךוּב םעד ןיא זיא עמעָאּפ-עלעּביצ יד
 סיוא ךיז טקירד 'ווירּב לטניּב, ןטימ סענײכש יד .ןּבילּבעג זיא ךעייר רַיא זא ,רעּבָא
 :ןליּפשַײּב רָאַּפ א .ליטס ןטאוועטנעי א ןיא לָאקמעדיױק

 ךֶא זא - ,טרָא ןייא ףא ןענאטשעג ןָא טלָאמעי ןופ זיא יז זא ,טינ טסייה סָאד, (1)
 28 .ז) "!ריא וצ ןעװעג טלָאװ ײװ ןוא

 ןעגניז טגעלפ ןעמ ןעוו ןוא ,טנאקאּב טוג ץנאג ןעוועג ךעּבענ ןדִיי םעד זיא סָאד, (2)
 טינ עמאטסימ טגעלפ ,םיהא טינ םיִא טזָאל סָאװ עניָאס ןוייּב םעד ןגעװ דייר סכירטיד
 ןוא סערָאצ סלעָארסִיי לָאק ןיא ךיז קידנענָאמרעד ,ןצפיזּפָא קאמשעג רערעהוצ רעשידִיי ןַײא
 .(61 .ז) "ענעגייא/ ענַײז ןיא

 סָאװ ,סעסַײמ ןלייצרעד וצ טַײקכאווש אזא ךיוא ךעּבענ ךָאד טָאה עּבָאּב יד לַײװ, (3)
 | ,(152 .ז) *...טַינ ןּבױלג ךעלקינייא יד

 א ןגעװ טסקעט א ןיא ןַײרא שטַײט ךיירנייו ןוא ,"טַיײקטנאקיּפ, טרעדָאפ עטנעל
 ןימ אזא ,קעּביד א ןַײרא זיא'ס רעכלעוו ןיא ,לדיימ א טימ ךיז טערָאּפ סָאװ ,סעפיומלאּב
 | :שורד

 ןוא ,ךיוא סיזאּב ןשיגָאלאטאּפ ןלעיצעּפס א טאהעג עטכישעג יד ךָאנ טָאה רעשפע,
 ןּבַײרטוצסיורא ןּבעגעגנַײא ךיז טָאה ןכערַאּב 'ר סָאװ ,דָאס רעד םעד ןיא טקעטש רעשפע-

 רעשפע .(260 .ז) "ַײּברעד ןעוועג טינ זיא רענייק סאשעּב ,סטכאנוצקיטַײרפ דָארג ךעור םעד
 טיגרַאג טגָאז סָאװ ,טסקעט א ןשטַײטסױא םאֹּב סעפירכ אזא רעּבָא סָאװ וצ ...רעשפע ןוא
 ךָאד זיא ךיירנייוו רעּבָא ?סעפיומלאּב א ןופ םענַאּפ םעד ןכאמ ץראווש יידכיּב ?םעד ןגעוװ
 ןטייװצ א טימ ץנערוקנָאק טינ ָאד טדער יצ--.רעפמעק ןזעיגילעריטנא ןא ןופ טַײװ
 ?ןרעגניז .י .י טימ ,סעסַײמ-לּביטש-ןידסעּב ףא טסילאיצעּפס-"סטרעוורָאּפ,

 לָאז ,עּבארעדא ."ןעמזירעקעדעּב, ןענַײז עירָאגעטאק-ליטס עשיטאפמיס עקידרעטַײװ א
 .ּב.צ ךיז רע טעװ 30 .ז ףא .סעידעי עכעלצונ ןוא עוואקישט םאטס ןּפאכנַײרא רענייל רעד
 .םיטאּבעלאּב עשידִיי עקידנעטש 5 ןאראפ גַאטוצטנַײה ןיא דרַאפסקַא ןיא זא ,ןסיוורעד
 ,ןסיורעד ץערעכערעד טימ ךיז רע טעװ 48 .ז ןופ .ןסיו וצ ןטאשראפ טינ עקאט ןעק'ס
 ןופ סערציוא יד, לקיטרא רעד .וויטקאּפש א טימ טַײצ וצ טַײצ ןופ טנעייל ךיירנייוו זא
 :יוזא ןָא ךיז טּביױה "עמראּפ

 ןיא ְךֵיי רעמורפ א יװ ,ןקוקנַײרא זומ רערָאפ-עילאטיא רעדעי ןיהּוװ ,רעקעדעּב ןיא,
 .ןזָאלַײּבראפ טינ ןפיומושעּב ןעמ רַאט עמראפ טָאטש יד זא ,ןּבירשעג טייטש ,םָאדָא-עיאכ
 ןשינעילאטיא ןסיורג םענופ רעדליּב עטסעּב יד ךיז ןעניפעג ,ךימ ריא טייטשראפ ,עמראּפ ןַיא
 טעװ ןעגנולייטימ עקיטכיו עכלעזא ךָאנ ,ןענעקייל וצ טינ .(112 .ז) "ַאשודערָאק רעלָאמ
 .ןװײה ףא יװ ןסקאוו גנודליּב סרענעייל םעד

 רָאּפ א טימ זױלּב ןצענערגאּב רעדײל ךיז ןזומ רימ !טַײקכעלמיטסקלַאפ טנַײה
 ; ןליּפשַײּב

 .(68 .ז) "..ףלָאװ ףָאטסירק ןאהָאי טָאה ץנאט םעד ןּביוהעגנָא;
 :עגארפ יד טײרּב רעד ןיא ןקעטש ןטימ ןלעטש וצ ןעמוקסיוא טעװ טרָאד,

 .."ךארּפש אזא ןַײז טלָאמעג טנָאקעג .הרָאי ןט-15 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא טָאה יצ
 4 מת

 :ןָאט רעשיּפע ןיא טָא ןוא
 ןופ ןּבַײרש ןוא ןּבערטש ,ןּבעל סָאד גיוא סרעזעל םעד ראפ ןייטשפוא ןכאמ לי ךַיא,

 "סיורג יוזא ןעװעג זיא סָאװ ,ןאמ רעד,) "...סיורג יוזא ןעוװעג לָאמא זיא סָאװ ,ןאמ םעד
 ,(292 .ז .קיד רעיימ קיזַײא .,.זיא



 ,רוטארעטיל רעשידִיי רערעטלע רעד ןגעוו "ווירּב לטניּב א,-קירע סקאמ 20

 ןופ סעגארפ עטסרעטנַאלּפראפ יד ןייטשראפ וצ ךיירנייו ךיוא טיג טכַײל-רעדעפ
 טָאה ָאסײא ןוא :רעטלאלטימ ןופ קיטסירעטקאראכ א זיא טָא .עטכישעגטלעװ רעד
 עּפָארַײא ןופ עטכישעג רעד ףא קוק א ןּביג רימ ןעװ .טנעה יד טימ ןוטעג עקאט
 עשירעגירק ןוא ןלאפנָא עטנּפָאװאּב ןופ טייק עגנאל ןייא רימ ןעעז ,רעטלאלטימ ןצנאג ןיא
 ןעגנוטיירגוצ רָאנ ןענַײז ,ןעוועג לאלכיּב ןענַײז ייז ּבױא ,ור ןופ ןרָאי יד .ןסיוטשנעמאזוצ
 טינ ךָאד זיא גירק רעּבָא .ןטילעג ךעלקערש ןופרעד ןּבָאה רעקלעפ יד .סעמָאכלימ עַײנ וצ
 ןוא ערּוװג ןזילוװאּבוצסיױרא טײהנגעלעג יד ,ןּפאכראפ ןופ דיירפ יד ךיוא טיג'ס :ןדַײל רָאנ
 .(56 .ז) ?טַײקילעפנַײא
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 רעד ןיא ךיירנייו טלייצרעד-- סעדייא טגָאז ךוּב םעד ןופ עפוג טאלּב-ראאש סָאד,
 רעד ןופ עטכישעג רענעדנוּבעג ןייק ףא ָאד טינ ךיז טסעמראפ ךיא זא --עמָאדקאה
 רענעיײל רעד, זא ,רעּבָא ךיז רימ ןסיוורעד רעטַײװ סערוש רַאּפ א ".רוטארעטיל רעשידִיי
 גנולקיװטנא רעשינאגרַא רעד ןגעװ גנולעטשרָאפ א ,ךיא ףָאהראפ יוזא ...ןעמוקאּב טעװ
 : ."רוטארעטיל רעזדנֹוא ןופ

 גנולעטשרָאפ א ןעמוקאּב "רעדליּב ,סכיירנייו ןופ ךאמס ןפא טעװ רענעייל רעד ָאזלא
 ןט-14 ןופ ךעטעש א ףא רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןופ גנולקיווטנא רעשינאגרָא רעד ןגעוו
 ןיש זיא סָאד ?יוװא יװ .ךעלסילשנַײא .ה"י ןט-19 ןופ ןרָאי רע:60 יד זיּב טרעדנוהרָאי
 ..ה"י רעט-16 ּבײהנָא ןויּב דָאירעּפ םעד םורא ןעמענ ןטַײז 190 עטשרע יד .דָאס סכיירנייוו
 טרעטאּפעגּפָא ןרעװ רעט-18 ןוא רעט-17 ,רעט-16 רעד ,רעטרעדנוהרָאי עקידרעטַײװ ײרד
 ייווצ ןוא ,יווצ-עסּבאש ןגעו דיל א ,סעניק ייװצ ָאד ןרעװ טלדנאהאּב ןוא ,ךעלטַײז 90 ףא
 ,ּבַײװ ןַײז ןופ ןפָאלטנא זיא סָאװ ,ןאמ א ןגעװ ןוא קעּביד א ןגעװ ,סעסַײמ עקיטשינ
 ' ןגעװ גנולעטשרָאפ א ןעמוקאּב רענעיײל רעד סע ףראד לאירעטאמ םעד טָא ןופ ךאמס ןפא
 .רעטרעדנוהרָאי ַײרד ןיא רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןופ גנולקיוטנא רעשינאגרָא רעד
 -כיװ רעד ךָאד זיא'ס ןוא ,רעפייס-רעסומ זיא'ס ןכלעװ ןגעװ טינ גנולדנאהּפָא ןייא ןייק
 עסיורג יד ןגעוו ,ענער-ענעצ רעד ןגעו טינ לטַײז ןייק .עפוקט רעד ןופ רנאשז רעטסקיט
 ,ךוּב עסַײמ ןגעװ ,עכָאּפע רעד ןופ קיריל רעזעיגילער רעד ןגעוו ,ןעגנוצעזרעּביא-ךאנאט
 ןעז רענעײל רעד טעװ ךעלטַײז 70 עקידרעטַײװ יד ןופ !רוטארעטיל-םילָאשעמ רעד ןגעװ
 ןפא -- ךעלסילשנַײא ןעלעדנעמ זיּב רוטארעטיל-עלָאקסאה רעד ןופ גנולקיווטנא עשינאגרָא יד
 ןקיד וצ גנורּפש א דלאּב ןּביג רימ עכלעוו ןופ ,ןרעגניטע ןגעװ ךעלטַײז רָאּפ א ןופ רָאסעי
 -ילאג יד ,ןענָאזפלָאװ ,ןעלכייא ןגעװ טינ גנולדנאהּפָא םוש ןייק -- רעדיוװ .ןעלעדנעמ ןוא
 רעּבַײרש ערעדנא ןוא ןיקצעניל ,ןרלעפנעסקא ,ןענָאזניװעל ,ןעניּפעל ,םיליקסאמ עשיצ
 : רענעייל רעד ןעמוקאּב סע טעװ "גנולעטשרָאפ עשינאגרַא, עקיטכיר יד .עפוקט רעד ןופ
 1820 וצ ךַײלג (266 .ז) 1686 ןופ ,1648 וצ ןוט גנורּפש א דלאּב רע טעװ 1507 ןופ
 .(רעגניטע) ךערענא

 -נדיישראפ ןופ ךוּב ןטעוועקוטשעגנעמאזוצ לענשפא ןא טימ ןוט וצ ָאד ןּבָאה רימ ,רָאלק
 עכלעזא ןַײרא ןעייג ָאד ןוא -- ,"רעדליּב, טסייה ךוּב סָאד .לאירעטאמ ןקילעפוצ ,ןקיטרא
 רעדָא (6 לטיּפאק) ןקעטָאילּביּב רעשזדירּבמעק ןופ גָאלאטאק א יװ ,ןכאז "עכעלדליּב,
 זיא -- ךיירנייוו טגָאז --- רעקירעד, .ןדאיוואסק רעמראּפ יד ןגעוו דויטע רעשיפארגָאילּביּב א
 גנורעדליש ןײק ָאטינ זיא שיטקאפ ."ןעגנירדסיורא ןיא טינ ,ןרעדליש ןיא ןעגנאגעג רימ
 ןיא ךיירגייו טיג עמָאדקאה רענעדיישאּב רעד וצ ץאזנגעק ןיא ןוא .ןעגנירדסיורא ןָא
 קיטסירעטקאראכ רעשיטעטניס ןוא עיצאזידָאַירעּפ רעד טעמדיװעג ,לטיּפאק ןצנאג א טסקעט
 .(13 .ּפאק) עטכישעג-רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןופ
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 ןימ א ןופ רעטקאראכ םעד ןּבָאה ךוּב סכיירנייו ןופ ךעלטיּפאק ייווצ עטשרע יד

 רעד ןופ עטכישעג רעד רעּביא קילּברעּביא, :טסיײה ?טיּפאק רעטשרע רעד .ריפנַײרא
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 יד ןייגַײּבראפ םענעדירפוצ -קידלסעּבעלאּב ןופ רעטסומ א זיא'ס ."ךארֿפש רעשידִיי
 -מורא ןקידרעסאו ןופ ,עטכישעגכארּפש רעשידי רעד ןופ ןעמעלּבָארּפ עטסקיטכיוו
 יד זיא סָאװ .יז ןשטַײטסױא ןשלאפ ןוא ןטקאפ עטנאקאּב רָאּפ א ןעלפאלּפ
 ?ןטקעלאיד עקיטראנגייא ןיא ןכארּפש ענעילטנא יד רעּביא ןעמערופ ןדִיי סָאװ ,עּביס
 -עגרעּביא טינ ןליוּפ ןיא ןדִיי ןּבָאה סָאװראפ .ןעגנוקרעמאּב עקידרעסאוו רָאּפ א םעד ןְגעוו
 םעד ןגעװ ?רעדנעל ערעדנא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד יװ ,ךארּפש עקימורא יד ןעמונ
 ,ןטקעלא;ד-שידיי עשיסאלק יד טעדליּבעגסױא ךיז ןּבָאה יו ןוא ןעװ .טינ טרָאװ ןייק
 רָאפ טמוק יװ .טינ טרָאװ ןייק םעד ןגעוו ? שידיי-שיליופ ,שידיי-שיניארקוא ,שידיי-שיװטיל
 ןעגנושרעדנארעּביא יד, :(5 .ז) ךיירנייו טרעפטנע ףורעד ? ךארפש א ןופ גנולקיווטנא יד
 רָאפ עקאט יז ןעמוק ."ןעלעמאּפ ץנאג רָאפ ןעמוק ,ןעקנעדעג ןעמ ףראד ,ךארּפש א ןיא
 עקידנויורּב ךיוא סעכָאּפע עטמיטשאּב ןיא רָאפ טינ ןעד ןעמוק ? ךעלעמאּפ ץנאג לָאמעלא
 ןעועג טינ ןעד ןענַײז ןוא ,ךארּפש א ןיא סעיצװילָאװער עסעמע ,ןעגנושרעדנארעּביא
 ?ךארּפש רעשידיי רעד ןיא ךיוא סעכָאּפע עקידנזיורּב עכלעזא

 ףורעד ?קימאניד ריא טקליװאּב סעּביס עכלעוו ,ךארפש א ךיז טרעדנע סָאװראפ -
 :ןעלּפאלּפ רעדניק לַײװ ,סנטשרע .5 .ז רעקיבלעזרעד ףא עווּושט ערָאלק א ריא טמוקאּב
 "טציזעג טָאה עטאט רעד, ןגָאז וצ טכער םיא אּב זיא ןדער ןָא טּבײה דניק א ןעװא
 :2 רעמונ עּביס טציא ןוא .1 רעמונ עּביס ךַײא ריא טָאה טָא-- ."ןסעזעג זיא, טָאטשנא
 ףא רעטרעװ עסיוועג ןדערוצסיורא עדָאמ רעד ןיא ןַײרא טייג סע זא ,טפערט לָאמלייט,
 טרעלקרעד ךיירנייוו ןוא ,סעּביס עלא ןיוש ריא טָאה טָא ."רעדנעלסיוא ןופ רעגייטש םעד
 ראפ ןוא רעטסשימאניד רעד ."ךארּפש יד ךעלסיּבוצ ךיז טַײּב יזא טָא; :ףמוירט טימ
 רעד ,ךארּפש רעשידַיי רעד ןופ טרעדנוהרָאי רעטסטנעָאנ רעד לַײװ ,רעטסקיטכיװ זדנוא
 -רעד טפלעה ןייא סָאװ ,(28--29) ךעלטַײז ןּבלאהרעדנָא ףא טרעטאּפעגּפָא טרעוו ,רעט-19
 רָאּפ א--טפלעה עטײװצ יד ןוא ,עמעט רעד וצ ןעמוקוצוצ גָאזנָא ןא טמענראפ ןופ
 רעירפ, ןוא ,ךארּפש רעשידִיי רעד "פוטש ןסיורג א, ןּבעגעג טָאה סעדיסכ זא ,סעצילעמ
 ןופ ךארּפש עשידִיי יד טריפעגסיורא ןּבָאה גנוגעוואּברעטעּברא יד ךָאנרעד ,עלָאקסאה יד
 םעד ןגעװ ?טריפעגסיורא יוזא יװ ,טּפוטשעג יוזא יו ."ָאטעג ןופ לאלכיּב ןוא ףיוה-לוש
 טַײּב .ּב .צ לָאמ ירד .סעריטס טימ לופ טרעדנוהרָאי א ךָאד סע זיא דארג ןוא ,טינ טרָאװ ןייק
 ןיא ךארּפש רעשידִיי רעד ןיא ןעמזירעמשטַײד ןופ עילָאר יד ןוא טַײטאּב רעד ךיז
 סעּפע ךָאד זיא ןרעגניטע אּב ךילדער סוקראמ ןופ ךעסונ רעשישטַײד רעד .ה"י ןט-9
 עטשרע יד ןופ ךעסונ רעד רעדָא ןעמזירעמשטַײד סרעמָאש רעדָא סקיד יװ ,שרעדנא
 א ךָאנ ראפרעד ,ןכיירנייװ אֹּב טינ טרָאװ ןייק -- םעד ןגעוו .סעּבאגסיוא עשיראטעלָאדרּפ
 יד ןקירדוצסיוא ,טנַײה ןיוש ךיז טסַײלּפ, סָאװ ,ךארּפש רעשידִיי רעד ןגעװ--עצילעמ
 ןופ גיוועג סָאד ןוא רעצארקנקלָאװ םענופ טעּפמיא םעד ,טָאטש רעד ןופ טַײקימָארטש
 ."ףרָאד ןשידִיי םעד ןיא רעדלעפנצייוו

 רעּבָא ! ךיירנייו זיא "רעטכיד רעראוו , א ,טעָאּפא ?טכערעג ןעװעג טינ רימ ןענַײז
 -נסיו ןופ עזָארּפ רערעטכינ רעד וצ ןרעפס עשיטעָאּפ עכיוה יד ןופ ּפָארא ןעמ טרעדינ

 סװָאכָארַאּב טימ ךַײלגראפ ןיא עליפא עדירעי עשּפיה א ןריטאטסנַאק ןעמ זומ טפאש
 סכיירנייו ראפ רָאי 16 טקורדעג זיא סָאװ ,"עיגָאלָאליפ רעשידַיי רעד ןופ ןּבאגפוא,
 יוא טָאה ךיירנייו סָאװ ,סעגארפ לייט א ךיוא טלדנאהאּב ןענַײז'ס ּוװ ןוא ,"רעדליּב,
 .טריזיראגלּוװ שיטעָאּפ

 א ןָא זיא "ןעגנוּבַײרשאּב-רעכיּב ןוא ןעגנולמאזרעכיּב עשידיי, לטיּפאק רעטייווצ רעד -
 עמעט יד .טצריװאּב שיטסילאנַא;צאנ ,עיצאיליּפמָאק ערעלוּפָאּפ א זיא'ס .רעסעּב ךַײלגראפ
 ןּבעגעג ןּבָאה סָאװ ,(1897) רעדַײנשנייטש טארפיּב ןוא (1845) ץנוצ טעּבראאּב ןיוש ןּבָאה
 ןוא רעכיּב עשיערּבעה ןופ ןעגנולמאז ןוא ןקעטָאילּביּב עטסקיטכיוו יד ןופ גנוּבירשאּב א
 ןשידִיי רעיײז ןופ טקנוּפדנאטש ןופ ןעגנולמאז יד טּבַײרשאּב ךיירנייוו .עטכישעג רעייז
 -נייטש .מ ןוא םיײהנּפָא דיװַאד ןופ סעיפארגָאִיּב עטנאקאּבטוג יד וצ ךָאנ טיג ןוא ,געמראפ



 רוטארעטיל רעשידִיי רערעטלע רעד ןגעװ 'ווירּב לטניּב א,--קירע סקאמ 202

 / עטלּפירקראפ א ןּביג 24-35 .זיז .סעידעּפָאלקיצנע רָאּפ א ןופ ןּבירשעגּפָארא ,רעדַײנש
 רעזדנוא .לגרפ) רוטארעטיל רעשידיי רעד וצ ןדמאל ןופ גנויצאּב רעד ןגעװ גנולעטשרָאּפ
 טלָאװ לטיּפאק רעקיזָאדרעד .(416 ןוא 10--11 .זז "רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןופ עטכישעג,
 -נכערּפשטנא רעד ןוא גנולעטשנַײא עשיטסילאנָאיצאנ ןַײז טינ ןעװ ,ןדַײלרעד וצ ןעועג ךָאנ
 קנאד רעזדנוא .סיורג יוזא זיא ראפרעד טָא, :.ּב .צ רימ ןענייל 35 .ז .סיאזנעמעש רעקיד
 ."עשורעי ןַײז ַײרטעג טיה סָאװ ,ענאיעלדָאּב יד רעַײט יוזא זדנוא זיא ראפרעד טָא ,םיא וצ
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 ּוצ רימ ןעמוק "רוטארעטיל עטסטלע רעזדנוא, לטיּפאק ןטירד םעד טימ טשרע
 עריקכ א טמענראפ לקיטרא םעד ןופ טפלעה א טאמיק .עטכישעג-רוטארעטיל רעכעלטנגייא
 ,ןטלאהעג טָאה ווָאכָארָאּב .דאיוואסק ןשידִיי א ףא עטאד עטסטלע יד זיא סָאװ ,םעד ןגעוו
 ,1292 טינ זיא'ס זא ,ךיירנייו טזַײװאּב .1292 רָאי ןופ דאיוואסק רעדרָאפסקָא ןא זיא'ס זא
 ,רעשיערּבעה א זיא דאיוואסק רעד זא ןוא ,1465 ןופ רעּבָא רעטעּפש טינ ,רעטעּפש רָאנ
 ןּבירשעגוצ ןענַײז ,סערוש 7 ןעמענראפ סָאװ ,ןעגנורעוושאּב ַײװצ זיולּב ; רעשידִיי ןייק טינ
 .שידִיי ןיא

 -עגפוא ןטסטלע ןופ םעלּבָארּפ יד ּביױא .גנוטַײדאּב ןייק טינ טָאה עריקכ עצנאג יד
 ןקידכערענא ראפ לטימ-ריטנעִירָא ןא יװ ,טרעװ ןסיועג א ךָאנ טָאה דאיוואסק ןטיה
 ןטסטלע ןופ שינעכוז סָאד טינרָאג רעּבָא טיג ,רוטארעטיל א ןופ ּבײהנָא םעד ןלעטשטסעפ
 ךרוד טגנילעג'ס ּביוא .ןפארגָא;ילּביּב ראפ גַײצליּפש א זיױלּב זיא'ס .דאיואסק ןטריטאד
 -טינ ןרעטלע ןא ןלעטשוצטסעפ רעכיז ץנאג סעיצאניּבמָאק עשיגָאלָאליפ ענעדיישראפ
 --.דאיואסק ןטריטאד םעד ןופ סעכִיי רעד ּפָא ןיוש ךָאד טלאפ ,דאיואסק ןטריטאד
 טימ ךייוונייו ןײא טמיטש לאפ םענעּבעגעג ןיא -- .גנוקרעמאּב עניימעגלא ןא זיא סָאד

 י

 םיליט רענילרעּב רעד זיא דאיוואסק רעטריטאד רעטסטלע רעד זא ,גנוניימ סרעדַײנשניײטש
 רָאי ןופ "עדהעפרוא, יד רָאּפ טגייל ,46 ,6 ,1928 ,"טלעוורעכיּב , ןיא ,גרעּבניצ .1490 ןופ
 ,סעיסיוא עשיערּבעה ןיא טנעמוקָאד רעשישטַײד א זיֹולּב רעּבָא ןיא "עדהעפרוא, יד ,2
 ןשידִיי ןופ עטכישעג רעד ראפ זױלּב גנוטַײדאּב א טָאה יז .לָאמקנעד-רוטארעטיל א טינ
 ןיא עיצאקילּבוּפ סנאמיירפ ןופ טנאקאּב טנעמוקָאד רעקיזָאדרעד זיא ןגרעּבניצ .גיילסיוא
 טכעלטנפעראפ רעטקערָאק ךאסא רעּבָא זיא רע .1907 '.לּביּב .רּבעה .פ טפירשטַײצ , רעד
 זא ,םאזקרעמפוא רעּבָא ךימ טכאמ ףיטש 'כ .409 .מונ ,"ךוּבנעדנוקרוא , סרעױקָארק ןיא
 רעטעלּברָאילָאפ ייווצ ,דאיוואסק רעטריטאד רעטנאקאּב-טציאדזיּב רעשידִיי רעטסטלע רעד
 ךָאנ ָאזלא ,1364 טריטאד ,ןלעק ןיא ךיז טניפעג ,סעָאּבשאה ןוא סעלוגס עשיניצידעמ
 רעקיּבלעזרעד ןיא ,רענויד ןיוש טָאה םעד ןגעװ ןּבירשעג ."עדהעפרואא רעד ןופ רעטלע
 ךיז טניפעג טאלּב ןייא ןופ עיפארגָאטָאפ יד .113--114 .ז ,7 ,1904 ,".ּב .ה .פ .רשטַײצ,
 : .וויכרא ספיטש 'כ ןיא

 -עכלימ א זיא'ס .גנוטַײדאּב עקיטכיוו ןייק טינ טָאה ןעיניא רעצנאג רעד--קידנרימוס
 ,דָאיוואסק ןשידִיי ןטריטאד ןטסטלע םעד ןגעוו ןדער אי ןיוש ּבױא ןוא ,ןפארגָאילּביּבאה סעמ
 ,1364 רָאנ ,טניימ גרעּבניצ יו ,1392 טינ ןוא ,ןּבָאה ליוו ךַײרנַײװ יו ,1490 טינ סע זיא
 ןוא טרילָארטנָאק סע ףיטש .נ רעװאכ רעד ןוא ,ןּבירשאּב סָאד 1904 ןיוש טָאה רענויד יו
 .טלעטשעגרעכיז

 טיהענפוא ךייז ןּבָאה סָאװראפ ,טרעלקרעד לטיּפאק ןקיּבלעזמעד ןופ לייט רעטייווצ רעד
 טסיזמוא :ץלא זיא סָאד ןוא .רוטארעטיל רעשידִיי רעטסטלע רעד ןופ רעלעמקנעד קינײװ
 ןענַײז רעװ ,רוטארעטיל עשידִיי עטסטלע יד ןעמוקעגפוא זיא ּוװ ,זַײװנָא ןא ריא טכוז
 -עגפוא יז זיא טַײצ א ראפ סָאװ ןיא ,קיטיינ ןעועג יז זיא ןעמעװ ,רעגערט עריא ןעוועג
 .ןערטנעצ ערַיא ןעוועג ןענַײז ּוװ ,ָאטעג םעד ןיא טַײטאּב טַײצ עקיזָאדיד טָאה סָאװ ,ןעמוק
 עזעירעטסימ ןַיא ,ןטפולרעדניא ץעגרע ןכַײרנַײװ אֹּב ךיז טלקיװטנא רוטארעטיל עשידִיי יד
 ךיז ןבערטש ןַײז ,טוטרעגריּבניילק ןשידִַיי ןופ טַײקיזָאלנדָאּב עצנאג יד ."ןטַײצ ענעי,
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 ןופ גנולעטשרעדנאנאפ עשיטקאפ ןרירָאנגיא ,טַײקכעלקריװ רעטערקנָאק רעד ןופ ןסַײרוצּפָא
 טימ ,טַײקיזָאלגרָאז רעד טָא ןיא ּפָא ךיו טלגיּפש ףמאק רעיײז ןוא סעכיוק עלאיצָאס
 .רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןופ סעמעלּבָארּפטנורג עקיזָאדיד ַײּבראפ טייג ךַײרנַײװ רעכלעוו
 -םעצע יד ןייא טינ רָאג טלאפ ןכַײרנַײװ זא ,טקאפ רעד עקפאד זיא שיטסירעטקאראכ
 ,סעמעלּבָארּפ עכלעזא ןופ ץנעטסיזקע

 טַײק ךַײרנַײװ ּווװ ,"ןטַײצ עקילָאמא רעניילריפ ןוא רענניז , לטיּפאק א טמוק ךָאנרעד
 -טלא ןגעװ, ךוּב םעניא רוטארעטיל-ןאמליּפש רעד ןגעוו ןריפסיוא ענַײמ ראגלּוװ רעּביא
 םעד ןופ גנולייצרעדרעּביא ןא ,וצ זױלּב טיג ךַײרנַײװ .1926 ,"עלעוװוַאנ ןוא ןאמָאר ןשידִיי
 םעד ןופ זילאנא םוצ .ןאמָאר-סוטרא ןופ ּבײהנָא םענופ ןֹוא דיל-טנארּבעדליה ןופ טלאהניא
 ןט214 ןופ טסנוק רעשינאמליּפש רעשידִיי רעד ןופ לָאמקנעד ןסיורג םעד ,סוטרא ןשידִיי
 טינ טָאה ךַײרנַײװ סָאװ ,ראפרעד רעשפע .ןכַײרנַײװ אֹּב טינ טרָאװ ןייק רימ ןעניפעג .ה"י
 ,ךוּב ןַײז ןיא ןעגנולײטּפָא ךָאנ ךָאד ןאראפ ןענַײז'ס רעּבָא ?ןַײז וצ שעדאכעמ סָאװ טאהעג
 ,רעגייטשא) ןעגנוכיירגרעד ןוא ןעוטפוא עקידרעִירפ טרימשעצ זױלּב ךיוא טָאה ךַײרנַײװ ּווװ
 ,ךעסונ-רוטרא ןייא וועגא ןאראפ .(.א .א טַײל-ליּפש יד ןגעװ לטיּפאק רעד ,ךוּבדָאװָאּב
 עטעטירָאטװא ןא ןּבעג טנעקעג טָאה רעשרַאפכארּפש א דארג ּוװ ,ןאמָארנסנאטס רעד
 טָאה ָאד דָארג (רעכָאּב והאילע ןופ טסאפראפ זיא רע זא ,ערָאשאה א ןאראפ) גנוניימ
 רעקיזָאדרעד רע טָאה 191 .ז ףא :ןזיװעג טָאה רע ןוא .םישודיכ ןזַײװ טנעקעג ךַײרנַײװ
 ןופ לאירעטאמ-ךַײלגראפ םעד ןּבָאה רימ ןעװ ,רעּבָא6 :סערוש 4 ...טעמדיװעג עגארפ
 ראפ זיא ,"אנעיו ןוא זיראפ, ןופ ןוא "ךוּבדָאװָאּב , ןופ ,קרעװ עטעליוּב עניוזא יי וו צ
 סוטרא םעד טמערופעגרעּביא טַאה סָאװ ,סקיא רעד זא ,רעכיז טװײלָאסּבא ליפעג ןַײמ

 וצ ּפָא ָאזלא זדנוא טקיש ךַײרנַײװ ."רעכָאּב והאּילע טימ שיטנעדיא טינ זיא ,ןסנאטס ןיא
 והאילע טינ זיא סוטרא-ןסנאטס רעד זא ,ךעלנַײשראוו רעיײז זיא סע -- ."ליפעג , ןַײז
 רעכעלטפאשנסיו ןײק טינ טמיטשאּב זיא "ליפעג, רעּבָא ;גנוטעּברארעּביא סרעכָאּב
 ,(1 טנעמוגרא

 ןאמָאר-סוטרא ןשידַיי םעד ןגעו יקצאש .ר'ד ןופ עירָאעט רעַײנלגָאּפש א ףא ןלעטשוצּפָא ךיז טניױל ָאד (1

 3 טפעה ,1 ,"סקנּפ;ע רענאקירעמא ןיא ,"ןאמָאר ןשידַיי-טלא ןגעװע ְךוּב ןַײמ ףא עיזנעצער ןַײז ןיא טרילומרָאפ

 יד אּב ןאמָאר-רוטרא םעד ןופ גנוטײרּפשראפ רעד ראפ, זא ,םאזקרעמפוא טסנרע יקצאש טכאמ טשרעוצ .277 .ז

 ןושלמ, שֵיערּבעה ףא טצעזעגרעּביא *שוטרא ךעלײמ , םעד ןעמ טָאה 1279 ןיא זא ,ןסיוו וצ ַײדעק ךיוא זיא ןדִיי

 ."(.ה"י ןט-13 ןופ עּבאגסיוא רעשטַײד רעד ןופ עמאטסימ) "זעל

 סיקצאש ראפ ךָאנ טנכייצראפ ןוא טסּוװעג עקאט סע ןּבָאה רימ ןוא ,ןסיװ ֹוצ ַײדעק עקאט זיא ךאז אזא

 ,רעכיּב עטריזנעצער יד טנעײלעג םאזקרעמפוא יקצאש טלָאװ ןוא .15 .ז ךוּב ןקיּבלעזמעד ןיא עקאט ,עיזנעצער

 ןופ טינ ,שינעילאטיא ןופ גנוצעזרעּביא ןא זיא טסקעט רעשיערּבעה רעד זא ,טסּוװרעד ךיז עקאט טרָאד רע טלָאװ

 ךָאנ .(: קורד ןראפ ךָאנ ? ה"י ןט-13 ןיא ?עּבאגסיוא, ןא ראפ וועגא סָאד זיא סָאװ) "עּבאגסיוא רעשטַײד, א

 -רא רעשַיערּבעה רעד טָא ןגעװ לקיטרא ןטסקיטכיװ םעד ףא יקצאש ךיז טפּוראפ עיזנעצער ןַײז ןיא זא ,זיא רענעש

 1909 ,"אזסמוצ 1טז 485 םפ?גףוטזג 486 םסטס;סם פק;בסמסמ טמ8 12/ס/8!?טזסמ ,, ןיא סרעליש .מ .ר'ד ,שיסרע וו-רוס

 טרעלקרעד רעליש רָארג םערָאװ -- טנעײלעג טינ ,סיוא טזַײװ ,יקצאש טָאה לקיטרא סרעליש רעּבָא ,(51--63 .ז

 .אנאקסָאט ,עילאטיא-לטימ ןופ סעָאמשאמ ,עיסרעוו רטשינעילאטיא ןא ןופ גנוצעזרעּביא ןא זיא'ס זא ,שירָאגעטאק

 ןיטשטנא טנעקעג טינ טלָאװ ,ךיז טפוראפ רע עכלעו ףא ,ןלאוק יד טנעײלעג עקאט יקצאש טלָאװ ןוא

 ןופ טצעזעגרעּביא ןענַײז ןאמָאר-רוטרא ןופ ןטסקעט עכעלטפיושטנאה ערעטלע ערעזדנוַא זא. ,עירָאעט ןַײז

 ,1279 רָאי ןופ גנוצעזרעּביא עשיערּבעה א ןאראפ זיא'ס זא ,ןײלא טקאפ רעד ןיש , זא ןוא ,"שַיערּבעה '

 ."ןשִיערּבעה ןיא ךיוא רָאנ ,טסקעט ןשטַײד ןיא רָאנ טינ רעקָאמ םעד ןכוז ןזומ רימ זא ,ןטסעּבמא טזַײוואּב

 ןעגנולעטשרָאפ עקיטציאדזיּב ערעזדנוא עלא רעּביא עקאט טרעק סָאװ ,עירָאעט עקיטכיװ רָאג זיּב א זיא סָאד

 יד טינ טנעײל סָאװ ,יקצאש .ר'ד ןװעשָאכ ןטימ רעּבָא ןעמ טוט סָאװ .רוטארעטיל-ןאמליּפש רעשידִיי רעד ןגעוו

 .קיטאװ .דָאק) 1219 רָאי ןופ רוטרא רעשיערּבעה רענאקיטאו רעד ? ךיז טפוראפ רע עכלעװ ףא ,םיריוקעמ

 רעד רַאפ ןשינעעשעג יד .3 .סעכַיי סטאלעצנאל .2 .רעּבאכעמ ןופ עמָאדקאה רעד .1 :ןופ טייטשאּב (48 ָאניּברוא

 --.שיט ןקידכעל ַײ ק ןופ גנאגרעטנוא רעד -- לײט-טּפױה רעד .4 .טרוּבעג סרוטרא ןוא ,רוטרא ןופ טרוּבעג

 עשִיערּבעה יד !?ןאמָאר-סיָאלאגיו א רָאג זיא סָאװ ,ןאמָאר-רוטרא ןשידַיי ןטימ ןוט וצ סע טָאה סָאװ

 רעד סע זיא לײט-טּפיױה םעד ןיא זא ,קידנגַײצרעּביא טזַײװאּב רעליש .מ ןוא ,ןאמָאר-טאלעצנאל א זיא עיסרעוו

 רעשִיערּבעה רעד ָאזלא ןעק יוזא יװ .,810:6 8'6ז605" רענעפורעגיוזא רעד ,טאלעצנאל-אזָארּפ םעד ןופ לייט רעטירד



 + ףוטארעטיל רעשידִיי רערעטלע רעד ןגעוו "ווירּב לטניּב א,--קירע סקאמ 4
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 / עקיצניװ יד וצ טרעהעג ,"ךוּב-לעומש , םעד טלדנאהאּב סָאװ ,לטיּפאק רעטפניפ רעד
 . עליכטאכעל זיא טעּברא יד .גנאגוצ רערעטסנרע ןא ךיז טליפ'ס ּוװ ,ךוּב ןיא ךעלטיּפאק
 טלאה סָאװ ,לטיּפאק רעד טיג ךָאד ןוא .1927 ַײמ ,"טפנוקוצ , ןיא טקורדעג ןעוועג
 ,רעשרַאפ עקידרערפ ןופ ןטעּברא יד ךַײרנַײװ טלדנאהאּב טשרעוצ .קיניײװ רעייז ,ךעלטַײז
 !!ףומילסאשג םעד םורַא ןטכָאלפעגמורא ךיז ןּבָאה םיסוטש ןוא ןזַײרג לפיוו ,טזַײװאּב ןוא
 ךיז טָאה סָאד :קיטכיר טרעלקרעד ךַײרנַײװ ןוא ?ןעמונעג ךיז ײז ןּבָאה ןענאוונופ
 ,רעסעּב טינ זיא עדָאטעמ סכַײרנַײװ ךיוא רעּבָא ."עד ָאט עמ רע שלאפ רעד ןופ ןעמונעג
 טקורדעגּפָא ןעוועג זיא טעּברא יד יװ ,םעדכָאנ רָאי א ןיוש זא ,רעדנּוװ ןייק טינ זיא'ס ןוא
 ןופ זילאנא ןראפ טנעמָאמ ןקיטכיװ אזא ןפורּפָא טזומעג ךַײרנַײװ טָאה ,"טפנוקוצ , ןיא
 רעד ןופ םיריוקעמ יד וצ גנויצאּב סכַײרנַײװ קידנריזילאנא .גנוריטאד ריא יװ ,עמעָאּפ רעד
 רעשידִיי רעד ןופ רעדליּב קידנּבַײרש , :יקצולירּפ .נ טכער טימ טקרעמאַּב ,עמעָאּפ
 ,"רעקירָאטסיה-רוטארעטיל, ךעצ ןופ סיוא ךיז רע טסילש ,עטכישעג-רוטארעטיל
 ."ןַײרא ישישאה ףעלע ןיא ןרָאפראפ וצ רעװש טינ זיא דָאטעמ אזא טימ, :רעטײװ ןוא:
 .(103--104 ,7 ,1928 ,"טלעוו .דִיי,)

 -ָארָאּב טָאה (וצ ,דנאּב 1 ,1917) עיגָאלאטנא סניסאּב וצ ןעגנוקרעמנָא ענַײז ןיא
 ,רעּבאכעמ רעד טינ טנאקאּב טינ זיא "ךוּב-לעומש, םעד עייגענעּב זא ,טקרעמאּב װָאכ
 יד ןיא רימ ןענַײז טעּברא סכַײרנַײװ ךָאנ .ןסאפראפ ןַײז ןופ טרָא סָאד טינ ,טַײצ יד טינ
 ןעוועג זיא רע זא ,ךַײרנַײװ ןיוש סיי רעּבאכעמ ןגעוו .ןרָאװעג רעגולק טינ סעגארפ עלא
 ןגעוו ,1926 ,"ןאמָאר ןשידיי-טלא ןגעוו, ןַײמ ןופ טסּוװרעד ךיז רע טָאה סָאד -- ןאמליּפש א
 1927 רָאי ןיא ןזיוורעד ךַײרנַײװ טָאה ,ןרָאװעג טסאפראפ זיא עמעָאּפ יד ןעו ,טַײצ רעד
 ,"טרעדנוהרָאי ןט-14 וצ ןרעהעג זומ קרעװ סָאד , זא ,"ןעמארג יד ןוא ךארּפש רעד טול,
 רע טנקסאּפ רעטעּפש רָאי א ןיוש זא ,"זומ , ןקיזָאדמעד ןזיוורעד טסעפ יוזא טָאה רע ןוא
 טארפיב ןוא עטכעלש ןייק טינ ."1300--1480 ןשיװצ ןּבירשעג ,, :111 .ז ,"רעדליּב , יד ןיא
 םעד עייגענעּב, .רעטרעדנוהרָאי ייווצ ןופ לקאכאס ךעלאהעמ א :גנוריטאד ערָאלק רעייז
 זיא ןעמוקעגפוא, :(86 .ז) ךַײרנַײװ טלייצרעד ,ןרָאװעג טסאפראפ זיא עמעָאּפ יד ּוװ ,טרָא
 ."עילאטיא-ןפָאצ ןיא רָאג רעדָא ךַײרטסע ,ןרעַײּב ןיא ,רעדנעל-ןּפלא יד ןיא ּווו-ץעגרע סע
 רעּביא טלגָאװ ,טַײצ רעד ןיא םורא ָאזלא טעשזדנָאלּב ךַײרנַײװ .ןזיװעגנָא רָאלק רעייז ךיוא
 רעד ןדַײס ןּבעג ןעק רעפטנע ןקיטליגדנע ןא, זא ,זדנוא טסיירט ןוא -- ,עטראק רעד
 ןיא םיא ןריפוצכרוד ךיז סיילפ ךיא ;"ךוּב-לעומש,םעד ןופ זילאנא רעקיכארּפש רעיונעג
 סעגארפ עלא יד וצ לסילש רעד ,רָאלק ."דניצא טיירג ךיא סָאװ ,עּבאגסיוא רעשיטירק רעד
 ןכַײרנַײװ ןופ ןטראוורעד טנעקעג ןעמ טָאה םיא דָארג ןוא ,זילאנאכארּפש םעד ןיא טגיל
 םעד טָא ןריפוצכרוד טשרעוצ ערָאװס א ןעוועג טלָאװ רעשפע .רעשרָאפכארּפש םעד
 וצ ןּבעגוצ טינ ןוא ,ןעלקיטרא ןסאפראפ רעטעּפש טשרע ןוא ,זילאנאכארּפש ןכעלטנירג
 טסילש. עליײמעמ ןוא ןרעּברָאל-עטכַײל ךָאנ ךיז טגָאי ךַײרנַײװ רעּבָא ? עַײנ ןזַײרג עקידרעלרפ
 ."רעקירָאטסיה-רוטארעטיל ךעצ םעד ןופ סיוא ךיז רע
 רעזדנוא אּב ןּבַײלּב ןיוש ,סיוא טזַײװ ,ןלעװ רימ ,ןינ ?סי ָא ל א גיװ ןשידַיי ןופ רעקָאמ א ןַײ טאלעצנאל

 רעשירארעטיל א ,גנונַײשרעד עטלצנייראפ א ןַײז וצ טנַײש, סוטרא רעשַיערּבעה רעד זא ,1926 רָאי ןופ גנוניימ

 ימ יד טינ ךיז טיג יקצאש זא ,ןלעטשוצטסעפ טַײקכעלגעמ א ךָאנ טיג סיקצאש עיזנעצער הע א 2

 -רעּביא ךאסא טגנערּב קירע, זא .ךיז רימ ןסיוורעד 278 .ז .טריזנעצער רע ןכלעוו ,ךוּב א ןענעייל וצ םאזקרעמפוא

 ,טריּפָאק טינ (.ע .מ- ןעגנילטיור) רע טָאה (.ע .מ-- ערקיזעוו עַירּב עסַײמ) עסַײמ עקיזָאריד ...זא ,סעַײר עקידנגַײצ
 ערייּב טקורעגסיורא ,174--175 .ז ,"ןאמָאר ןשירַיי-טלא ןגעװ, ןיא ךיא ּבָאה ןסעמערעדניא ."טסאפראפ ןיילא רָאנ

 זיױלּב זיא רע זא ,סעיאר-רטנָאק ןוא ,רעסאפראפ רעד ןַײז ןעק ןעגנילטיור זא ,סעַײר טכארּבעג ,ןטַײקכעלגעמ

 נךיא ּבָאה 2343--349 .ז ,1928 ,"רוטארעטיל רעשידַיי רעד ןופ עטכישעג, רעקידרעטעּפש ןַײמ ןיא .טסיּפָאק א

 . -טיוה זא ,ןלעטשטסעפ קיטליגדנע טנעקעג ;עלעװָאנ רעד ןופ ןטסקעט עגעגנאגרעד עלא טימ קידנרירעּפָא
 זיא עלעװָאנ יד זא --ערָאשאה עטייװצ 'א ןּבױהעגפוא ןוא ,עלעװָאנ רעד ןופ רעּבאכעמ רעד טינ זיא ןעגניל

 .שֵיערּבעה ןופ טצעזעגרעּביא
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 רימ דלאּביװ ,"ךוּב-לעומש, םעד ןופ םיריוקעמ יד ןענַײז עגארפ עקיטכיוו עטרעפ א
 ךאנאט ןופ ךעלכאזטּפױה ףָאטש ריא טמענ סָאװ ,עמעָאּפ 8 טימ ןוט וצ ָאד ןּבָאה
 זיא זדנוא ראפ, :טכַײל ץנאג ךַײרנַײ טרעפטנעראפ עגארפ יד ךיוא .שערדעמ סוילּפ
 ,"ןעגנומיטש, ףא .(82 .ז) ."רעטכיד םעד ןופ גנומיטש יד יװ ,רעקָאמ רעד יוזא טינ קיטכיוו
 ךיוא ךַײרנַײװ ָאזלא טרעפטנעראפ עגארפ-םיריוקעמ יד .עירעּב א ךַײרנַײװ זיא ,רימ ןסייוו

 לקיטרא ןטנַאמרעד ןיא עגארפ רעד טָא טימ גנאהנעמאווצ ןיא טָאה יקצולירּפ .נ .טינ
 זיא ךאנאט ןופ שטַײטיטאשּפ רעד רָאנ טינ זא :עירָאעט עטנאסערעטניא ןא טקורעגסיורא
 יד ךיוא רָאנ ,ןָאנאק ןטסעפ א ןיא רעטרעדנוהרָאי ןופ ףיול ןיא ןרָאװעג טרעווילגראפ
 -לעומש, םעד ןשיװצ ןעמזילעלאראּפ יד יקצולירּפ טרעלקרעד טימרעד .גנושטילטסיוא-שורד
 יד וא ,רעּבָא טנַײש רימ .טרעדנוהרַאי ןט-17 ןופ "דיגאמאה ,, םעד רעגייטש א ןוא "ךוּב
 רימ יװ אזא ,ןלָאמש א :ןעמָארטש ייוװצ ףא ןלייטרעדנאנאפ ןעמ זומ גנושטַײטסיוא-שורד
 רעטשרע רעד .ןשיטסילעװַאנ א ,ןטיירּב א ןוא ,םישָאמוכ-שטַײט יד ןיא םיא ןענעגעגאּב
 יד ןופ ןָאנאקלענק םעד טימ ףיונוצ ךיז טסיג ,ךעלדנומ טּפױהרעד רעּביא ךיז טיג
 .םיריוקעמ עכעלטפירש ןופ טפיוהרעד טמאטש רעטייווצ רעד ,םידמאלעמ

 ןופ טיירדעגסיורא לאלכיּב ךיז ךַײרנַײװ ָאזלא טָאה סעגארפ עקיטכיו עכלעזא ןיא
 עיצקעלָאק רעזָאלמעטסיס א ןיא ןלאפעגרעדנאנאפ עליימעמ ךיז זיא לקיטרא רעד .רעפטנע ןא
 -לעהראפ עשיטירקטסקעט יד .עשלאפ טפָא ,עקיטכיר טפָא ,ןעגנוקרעמאּב ענעדיישראפ ןופ -

 טרָאװ ןייק טימ טנָאמרעד רע רעּבָא .טַײז א ןָא ןזָאלעג ,טכער טימ ,ךַײרנַײװ טָאה ןשינעט
 ראפ קיטכיװ זיא סָאװ ,עטיהעגפוא קיצנייא יד ,דאי-וואסק רעזיראּפ םוצ עמָאדקאה יד טינ
 םעד ןופ טמאטש לײט רעטסקיטכיו ריא .רעּבאכעמ םעד ןופ קיטסירעטקאראכ רעד
 ןַײמ ןיא ןּבירשאּב סע ּבָאה ךיא יװ ,טסיּפָאק א ןּבירשעגוצ טָאה ףָאס םעד ,רעּבאכעמ
 ,טריטאטסנַאק רע ןעװ ,לקיטרא םעד ןיא ךַײרנַײװ זיא ןטסעּב םוצ .115 .ז ,"עטכישעג,
 ןוא קידוועדעראּב רעייהעגמוא רע טרעװ ,ןשטַײטסיױא םוצ טמוק .ןטקאפ טעשָאּפ טנכייצראפ
 רעקינייװ רעטכיד ןשידִיי םאֹּב יא עליפט סענאכ, רעגייטשא) .קידעצילעמ-שיטסילאנָאיצאנ
 ןטייווצ ןיא ןוא ,טערקנָאק-לאנָאלצאנ רעמ ךאסא ראפרעד רעּבָא יז זיא ,ןּביױהרעד זעיגילער
 .(82--82 .ז ."ךיוא קיצראה-ךעלשטנעמ רעמ יז זיא ,ןעניּפ ןגעװ טנָאמרעד יז ּוװ ,לייט
 ןא ןפרָאװעג "ןעגנולעּבינ, יד ףא ןּבָאה ןדִיי זא ,ןגַײצרעּביא ךַײרנַײװ זדנוא לי 100 .ז
 -עמָאקענ רעקידסענַאמכארעּבמוא , ןא עמעָאּפ רעשישטַײד רעד ןופ טגָאלש סע לַײװ ,ןייכמוא
 -טולּב א ןופ טלאהניא םעד רעּביא רע טלייצרעד רעטעּפש לטַײז א ןיוש רעּבָא ,"טשרָאד
 --"ךוּב-לעומש,, ןיא ןרָאװעג ןטכָאלפעגנַײרא זיא סָאװ ,ןװָאוי ןגעװ עלעװַאנ רעקיטשרוד
 ?טיײקיצראהכייוו עשידיי יד טּבַײלּב ּוװ זיא

 ,"טפנוקוצ, ןיא ןּבַײלּבראפ טגעמעג טָאה "עמראפ ןופ סערציוא יד,--לטיּפאק 6 רעד
 .קעטָאַילּביּב רעמראּפ ןיא ןדאי-וואסק עשידִיי ןופ גנוּביײרשאּב עשיפארגָא;לּביּב א זיא'ס םערָאװ
 ןריּפורגרעּביא טפראדעג ךוּב ןכעלטכישעג-רוטארעטיל א ןיא ןעמ טָאה סעכַאּפאה לָאכעל
 ,אושיוהעי סעמעַאּפ יד) 4 לטיּפאק ןיא ןגָארטרעּבירא ןכאז עשינאמליּפש יד ,לאירעטאמ םעד
 .װ .א ןוא סעָאכסונ ענעגנאגרעד ערעדנא טימ ייז ןכַײלגראפ ,(עמעָאּפ-רעטסע יד ,םיטפיוש

 .ןשיפארגָאילּביּב א ןיא טינ ,טקעּפסא ןשירָאטסיה א ןיא לאירעטאמ םעד ןעלדנאהאּב--ץרוק ;
 גרעּבדרע .ש טקורדענּפָא גנאל טינ טָאה לטיפאק םעד טָא ןופ קיטירק עקידנטכינראפ א
 ךַײרנַײװ ץלא ךָאנ טלייצרעד ןטַײז 5 ףא .77--14 .ז ,1929 ,"'סקנּפ, רענאקירעמא ןַיא
 ןיא ןרעטאּפּפָא טנעקעג סע טָאה ןעמ שטָאכ ,ןדאיוואסק "עשיליוּפ , יד טימ רעטנָאלּפ םעד

 1917 ןוא ,ןרָאװעג טרעלקעגפוא ןרעיוּבױנ ךרוד 1892 זיא ךעוקיוו רעד דלאּביװ ,סערוש 5 !
 טלייצרעד 125 .ז ףא .עיגָאלָאטנא סניסאּב ןיא ןגוצסיוא ןדאיוואסק יד ןופ ןיוש רימ ןעניפעג
 ןוא ,םיליט ןופ ןשטַײט םִאּב טסיּפָאק א ןופ םישודיכ יד ןגעװ גנורעטסַײגאּב טימ ךַײרנַײװ
 רענעש ךָאנ .שערייּפ סעשאר ןופ גנוצעזרעּביא עכעלּבעטשכוּב א זיא'ס זא ,טינ טקרעמאּב
 "גנומיטש , רעד ןופ רָאנ ,רעקַאמ ןופ טינ טַײקיטכיװ רעד ןגעװו ץאז סכַײרנַײװ ךיז טנרָאװאּב
 םעַײנ א טינ ריש טקעלּפטנא ךַײרנַײװ ּוװ ,"ןקָאכציא ןופ עריש, רעד אֹּב רעטכיד םעד ןופ
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 רוטארעטיל רעשידִיי רערעטלע רעד ןגעװ "ווירּב לטניב א,-קירע סקאמ 6

 ןעמונעג זיא "עריש; עצנאג יד זא ,טינ סייוו ןוא ,רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןיא רעקיסאלק
 ןשינאמליּפש םעד ןופ רעקָאמ רעד ךיוא ןזיא ,וועגא) עמוכנאט שערדעמ ןופ ךעלּבעטשכוּב
 טכאמעג םאזקרעמפוא ךָאנ טָאה ףורעד .עמוכנאט-שערדעמ ךעלכאזטּפיוה קָאכציי-סעדייקא
 .(םיוּבנירג .מ

 יד ןגעװ עיפארגָאנָאמ עכעלטנירג ,עַײנ א קיטיונ טציא זיא סע :רָאלק זיא ךאז ןייא

 .1217 .מונ דאיוואסק רענאיעלדָאּב ןגעװ ספיטש יװ ,ּפיט םעד ןופ ,ןדאיוואסק רעמראּפ
 טנכייצעגסיוא ןריזירעטקאראכ יײז .סערציוא עסעמע עקאט ןענַײז ןדאיוואסק 4 יד ָאיטָא
 -עמעהַאּב עקילָאמא ןא זיא "טנוה עשיומ,) טַײל-ליּפש ןֹוא ןטסיּפָאק עשידִיי עקילָאמא

 טָאה עזארפאראּפ-רעטסע יד .לאירעטאמ ןשירָאטסיה-רוטארעטיל ןקיטכיוו ןּביג ןוא (רוגיפ
 ןופ טכיל ןיא ןרעװ טלדנאהאּב ןפראד טעװ יז --סעזארפ רָאֹּפ א טימ טרעטאּפעג ךַײרנַײװ
 .סעמעָאּפרעטסע עשינאמליּפש עטיהעגפוא 3 עקירעּביא יד טימ זילאנא ןקידנכַײלגראפ א

 ךָאנ ;ץלא יא סָאד ןוא ,גוצסיוא םעניילק א ןךַײרנַײװ טיג עמעָאּפ-אושיוהעי רעד ןופ

 סעמעָאּפ עדייב .עיגָאלָאטנא-ןיסאּב יד ןּבעגעג גוצסיוא ןקיּבלעזמעד טָאה ,1917 ,רעִירפ

 עקידרעטעּפש יד טימ ןַײלגראפ ןכעלריפסיוא ןא ןענידראפ (םיטפיוש ןוא אושיוהעי)

 רעד טימ ,סעסַײמ ענעּבירשראפ יד טימ ךיוא יוזא .1594 ןוא 1564 ןופ ןטסקעט עטקורדעג
 --עטמארגעג יד טימ ןרעוו ןכילגראפ ןפראד טעװ סָאװ ,קָאכציי-סעדייקא טימ ,עטכישעג עניוי
 סָאװ ,סערציוא רעמראּפ יד ןשרָאפסיױא קיטכיר טשרע טציא ףראד עמ ,ץרּוק - .ןטסקעט

 .ןוטעג לּבירג א קיפונּביוא-שירעקעדעּב יוזא ייז טָאה ךַײרנַײװ

 עמישער עשיפארגָאְ;לּביּב ןַײז ךַײרנַײװ רעּביא טקורד סָאװ וצ ,ךיוא זיא רָאלק טינ
 זיולּב סערעטניא ןא רָאפ ךָאד טלעטש סָאװ ,(7 .ּפאק) שזדירּבמעק ןיא ןקיטנא עשידִיי ןופ

 -עטיל רעשידִיי רעד ןופ "דליּב א .רענעייל זַײרק ןרעטיירּב ןראפ טינ ,טסילאָ;צעּפס ןראפ
 זיא (142 .ז) עסַײמ רעקיצנאד יד .טינ עדאווא גָאלאטאק רעד טָא זיא עטכישעג-רוטאר

 . ןיוש רָאפ טמוק ,סעכַיי ןגנאל א טָאה עסַײמ רעסמרָאװ יד .ןּבעגעגרעּביא ךעלטקניּפ טינ
 -ראפ ,ּפָאק 4 ,לײט 5 ,"גָאלא;ד-םיסינ, ןַײז ןיא ךאּברעטסייה ןופ סויראזעצ ךאנַאמ םאּב
 .1222 םורא טסאפ
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 ןופ ?רעכָאּב הָאילע ןוא ךוּביָאװָאּב ןגעװ לטיּפאק רעד קיטיינ רעּבָא זיא סָאװ וצ
 -גיײרא טָאה רעכָאּב-והָאילע זא ,גנוקרעמאּב עטנאסערעטניא יד זיולּב ָאד רימ ןעניפעג סַײנ
 רנאשז רעד יוװ ,רעירפ רָאי 100 סנאטס םעד רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןיא טכארּבעג
 ,גנולעטשטסעפ א לטיּפאק ןופ ףָאס םוצ ןוא ,רוטארעטיל רעשישטַײד רעד ןיא ךיז טזַײװאּב
 סעסַײמעּבָאּב עשיאזָארּפ ,עשיפיוהלוש יד ןיא ןאמָאריַאװַאּב םעד ןופ גנאגרעּביא רעד זא
 ייז ּבילוצ טניולעג טָאה .ןטַײז 2 ןעמענראפ םישודיכ עדייב .1780--1776 םורא רָאפ טמוק
 - טַײקעג לָאמאכָאנ ליטס-ײסטרעוװרָאפ , ןיא טרעוו'ס ּוװ ,ןטַײז 23 ןופ לטיּפאק ןסיורג א ןּבעג
 רעד ?ןוביָאװַאּב ןופ טלאהניא רעד ןוא רעטכיד םעד ןופ עיפארגָאַיּב עטנאקאּב-טוג יד
 ןזַײרג טימ וצרעד טלמיװ עיפארגָאַיּב יד .טריזילאנא טינ טײלָאסּבא טרעוו עפוג ןאמַאר
 טָאה ןענאמָאר ענַײז .(157 .ז) 15 טינ ,רָאי 13 ןסעזעג רעכָאּב-והָאילע זיא לאנידראק םאּב
 ענַײז ןיא ,רעטנרעלעג רעטמיראּב א ןרָאװעג זיא רע רעדייא ךָאנ ןּבירשעג רעכָאּב-והָאילע
 ,"רעשפע, טינ זיא 1217 דאיוואסק רעדרָאפסקַא ןופ רעּבַײרש רעד .ןטַײצ עשימעהַאּב ערעווש
 קידנריזנעצער) לָאמא ןיוש טָאה יקצאש .(154 .ז) לאנָאיסעּפָארּפ א ןעוועג שערייפעּב רָאנ
 לו רעַירפ ןרָאװעג ןריוּבעג זיא רעכָאּב-והָאילע זא ,סעַײר טכארּבעג ("ןעלּפאטש,, סכַײרנַײװ
 יװ ,ןעמ ָאנ א ,"קילג רענייש רעד ןופ, טַײטאּב (150 .ז) "קיולג ןניוש רעד, .9
 *עטכישעג, ןַײמ ןיא ."לדיימ רענייש רעד ןופ קילג םעד, טינ ןוא ,ןלעמאה ןֹופ לקילג
 ךיז טּבַײלק רע זא ,1660 רָאי ןופ רעגעלראפ א ןופ גנודלעמ א ךיא ריטיצ (329--328 .ז)
 ןיא ךיז טלדנאה סע ןאמָאר א ראפ סָאװ ןגעװ ."ןקילג ןייש רעד ךוּב סָאד ,, ןּבעגסיורא
 ןלײצרעד סעפע טפראדעג ןעמ טָאה 170 טַײז .רָאלק טינ םעיאה-דא רימ זיא ,לאפ םעד
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 עדייּב ןוא ,ןעעזעג טינ סיוא טזַײװ יז טָאה ךַײרנַײװ .ךוּבדָאװַאּב ןופ ןדאיוואסק יד ןגעוו
 .ןאמָאר ןופ ךעסונ ןטסעּב ןוא ןטסטלע םעד דָארג ןּביג

 ַאד ךיוא רעּבָא ,"אנעיוו ןוא זיראּפ, ןגעוו ,לטיּפאק 9 רעד ןיוש זיא רעסעּב סָאװטע
 םאזקרעמפוא ףורעד ּבָאה ךיא .סעגארפ עקיטכיװ ייר א טעזראפ ןוא ײּבראפ ךַײרנַײװ טייג
 ,6--5 .מונ ,1921 ,"ךארּפש רעשידִיי, רעװעיק רעד ןיא טכיזרעּביא ןַײמ ןיא ךָאנ טכאמעג
 יד ןיא ןרָאװעג טקורדענּפָא זיא "אנעיוו ןוא זיראּפ, ןגעוו טעּברא סכַײרנַײװ יװ םעדכָאנ
 טינרָאג טאמיק רעּבָא ךַײרנַײװ טָאה עּבאגסיוא-ךוּב רעד ןיא .'ןטפירש רעוועשראוו,
 רעד :קיזַײרג ךַײרנַײװ רעּביא טיג ןאמָאר םענייש םעד ןופ טלאהניא םעֶד .טרעדנעעג
 טימ ךיז טקידנע סָאװ ,אנעיו טימ ןפיולטנא סעזיראּפ -- ןאמָאר ןופ דָאזיּפע רעלארטנעצ
 רעד ןיא ןּבעגעגרעּביא ןכַײרנַײװ אֹּב טרעװ-- עטּבילעג יד ןופ גגודיישעצ רעשיגארט רעד
 רע טזָאלראפ ,טסיזמוא זיא גנונעפָאה ןַײז זא ,טעז זיראפ ןעװ, :ערוש רעקידנגלָאפ
 סניפלוד טימ רָאנ ,ןיילא טינ ןוא ,טפיולטנא רָאנ ,טזָאלראפ רע טינ ."ףיוה סניפלוד
 -קאראכ קינײװ ןוא ןּבילקעגסיױא קילַײא ,ןגוצסיוא ןכַײרנַײװ אֹּב ןעמוק רעטַײװ .רעטכָאט
 עטנָאמרעד יד ןּבעג עקאט טפראדעג טָאה עמ .ןאמָאר ןקידעּבעל ,םענייש ןראפ שיטסירעט
 ןזיװרעד טינ יא רעכָאּברהַאילע ןופ טפאשרעּבאכעמ יד .לייט ןט-6 ןופ ענעצס עשיטאמארד

 ףראד לאפ אזא ןיא , :(יודנאל .ל ןוא ןיקצאש ןגעק) ךַײרנַײװ טנקסאּפ 189 טַײז .ןרָאװעג -
 רעד ."עקיכָאטניא ,עכעלכאז טיול רָאנ ,םינָאמיס עטסקיניײװנסױא טול טינ ןטעּפשימ ןעמ
 ,.."טעטילאודיווידניא רעשירעלטסניק ,רעטעליוּב, א ןגעוו עצילעמ א זיא זַײװאּב "רעכעלכאז,
 רעּבָא ,ןאמָאר סרעכָאּב-הָאילע עקאט ןיא "אנעיו ןוא זיראּפ, זא ,זיא ךאז רעדנא ןא

 ,םעד ןגעװ טינ טרָאװ ןייק .טדאשעג טינ טלָאװ ןזללװאּב עשיטסיליטס-ךעלכארּפש לטניּב א !
 ןַײז זיא סָאװ ,ןרָאװעג טסאפראפ רע זיא ּוװ .ןוָאװעג טסאפראפ ןאמָאר רעד זיא ןעוו
 םעד ןגעק טנוּב א ןיוש רימ ןעניפעג ןאמָאר ןיא זא ,םעד ןגעוװ טינ טרָאװ ןייק .רעקָאמ
 סעָאמשאמ טינ ןריסערעטניא סעגארפ עקיטכיו עכלעזא .ןאמָאר -רעטיר ןטּבעלעגּפָא
 טאהעג טָאה ךוּב-ַאװָאּב סָאד ,ָאזלא, :190 .ז ףא עקירעמא רע טקעדנא ןגעקאד .ןכַײרנַײװ
 ,זיױלּב דָאש א .גנוקעדטנא עלענַאיצאסנעס א עקאט זיא'ס .(ןכייצ-ףורסיוא סכַײרנַײוװ) ": ןגינ א
 -הָאילע םערָאװ ,ךוּב-ָאװָאב רעד טנאקאּב זיא'ס יװ ,גנאל יוזא טנאקאּב זיא יז סָאװ
 ןטקורדעגרעּביא ןוא ןטריטיצ לָאמ רעקילדנעצ ןַײז ןיא ןדלָאמעג ןיילא סע טָאה רעכָאּב
 -אטיא ןא טימ ןאמָאר ןַײז טגניז רע זא ,טלייצרעד רע ּוװ ,'ךוּב-ָאװָאּב , םוצ טרָאװרָאּפ -

 ,ןגינ ןשינעיל
 ןכעלטפאשנסיו ןטסנרע ןא ןעניפעג טעװ "אנעיו ןוא זיראּפ, זא ,ןפָאה ףראד עמ

 לַײװרעד .גנושרָאפסיא עטרידנופ-טוג א ןּבעג טסקעט םוצ טעװ סָאװ ,רעּבעגסױרא
 זיראּפפ זא .1 :(ןלװאּב יװ סערָאשאה העמ) סערָאשאה ןוא ןזַײװאּב ענַײמ ןטליג
 -ָאװָאּב ןראפ ךָאנ רעשפע ןּבירשעג זיא'ס זא .2 ,עיצענעװ ןיא טסאפראפ זלא "אנעיוו ןוא
 טינ ןוא ,עיסרעוו-ןסנאטס אךעלנַײשראוו זיא רעקָאמ רעשינעילאטיא רעד זא .3 ןוא "ךוּב
 ,(511--564 .ז ,3--2 דנאּב ,רָאטקעסדִיי רעקסנימ ןופ "טפירשטַײצ , .לגרפ) ךעסונ-עזָארּפ ןייק

 -זיַּב א ןוא סערייזג סעקצינלעמכ ףא סעניק ןעמוק ךעלטיּפאק עקידרעטַײװ יד ןיא
 ןקיכארּפש ןטנכייצעגסיוא ןא טימ יווצ-עסּבאש ןגעװ דיל שידִיי טנאסערעטניא רָאג
 .טאראּפא

: 

 רָאירעּפ א ףא עליפא ךַײרנַײװ ךיז טסעמראפ "ַײנ וצ טלא ןופ , לטיּפאק ןט-1* םעד ןיא
 18--16 ןופ "עפוקט-רעסומ, עקיטכיװ יד .עטכישעג-רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ עיצאזיד
 רעד ןופ טנעמורטסניא ןא ןיא טלדנאווראפ טרעװ רוטארעטיל עשידִיי יד ךיוא ןעװ ,ה"י
 ,לאקירעלק טּבראפאּב טרעװ ןוא סעליהעק עשיליוּפ יד ןיא .רוטאטקיד רעשיריווג-שינָאּבאר
 טָאה ,לָאהָאק ןופ לאפעצ ןטימ קיטַײצכַײלג ה"י ןט-18 ןיא טליופ ןוא ךעלדנע ךיז טגיילעצ
 ,עמעכס סכַײרנַײװ ןופ טרעװ םעד ןייטשראפ ןיוש ןעמ ןעק .טקרעמאּב טינ עליפא ךַײרנַײװ

 רעטַײװ טלעטש ךַײרנַײװ .עמארגאיד רעקיצנוק א ןיא טלעטשעגרָאפ עליפא טעװ סָאװ



 רוטארעטיל רעשידִיי רערעטלע רעד ןגעװ "ווירּב לטניב א,- קירע סקאמ 8

 םיא אּב ךיז טלקיװטנא יז .רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןופ ןערטנעצ יד ןגעװ עגארפ יד טינ
 ןַײק ןכַײרנַײװ אּב ָאטינ זיא עליימעמ ,םיור ןוא טַײצ רעד ץוכעמ ,ןטפולרעדניא ץעגרע
 ענעי טימ רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןופ עטכישעג יד ןדניּבפיונוצ ןופ וּורּפ םוש
 -ךערזימ ןוא-לטימ ןיא רעטרעניֹוװ ןוא ןערטנעצ עשידִיי יד ןיא ןָא ןעייג סָאװ ,ןסעצָארּפ

; , 

 . א ןיא טייטשאּב עמעכס יד ,עטכישעג ןָא עטכישעג-רוטארעטיל ךיז טמוקאּב'ס .עּפָארײא

 ךיוא סָאד ןוא ,ןּברָאטשענּפָא רעדָא ןעמוקעגּוצ זיא סָאװ םעד ןופ ןלייצפוא ןשינאכעמ
 ןויטאוורעסנָאק א ןגעװ סעצילעמ רָאּפ א טימ טצריוװעגוצ ,קיפונּביױא ןוא קילַײא טכאמעג
 'ׂ .רוטארעטיל רעד ןיא טנעמעלע ןכעלטלעוו ןוא

 ןּבָאה ליװ ךַרנַײװ יװ ,לקיניא סכילאו קיױַײא טינ זיא ךילאו עשיומ :וװעגא
 .1687 טינ ןוא ,1697 ןענישרעד זיא "םילָאשעמ-רעפייס ,, סכילאוו ,(270 .ז)

8 

 -נעמָאק רעגניטע םעד ,ןכַײרנַײװ .ןרעגניטע עמיולש טעמדיװעג זיא לטיּפאק 14 רעד
 ךיולּב ךיא לעװ ָאד .רעניװ .מ 'כ טעמדיװעג טעּברא עסיורג א טָאה ,רָאטידע ןוא רָאטאט
 -רעגניטע עטקורדעג יד וצ גנּויצאּב רעראּבזָאלרעדטינ סכַײרנַײװ ףא ןכאמ םאזקרעמפוא
 .ןעזעג טינ ךַײרנַײװ טָאה "עלעקרעס, ןופ עּבאגסיוא רעגרוּבסינאהָאי יד ,עליימ .ןטסקעט
 .18175 רָאי ןופ עּבאגסיוא רעװװעשראוו יד ןעזעג רע טָאה יצ ,ךיוא רעּבָא זיא רָאלק טינ
 ,(1867) "גנוטַײצ רעשידוי רעיושראוו, רעד ןופ ןטסקעט יד ןטולכאל ךיוא טרירָאנגיא רע
 ןענעכער ךיז זומ עּבאגסיוא עשימעדאקא ןא .סרעגניטע ןכאז עכעלטע טקורדעג ןענַײז'ס ּוװ
 יד יו ,ןטנאיראוו ערעטלע ןּבעג ןענעק ןטסקעט עטקורדעג יד זא ,ןטַײקכעלגעמ יד טימ
 ןענַײז סָאװ ,םילָאשעמ ןוא ךעלעסַײמ סרעגניטע טימ .ּב .צ רימ ןּבָאה לאפ אזא .ןדאיוואסק
 טקורדעג ָאד ןענַײז 1867 רָאי ןיא ."גנוטַײצ רעשידוי, רעיושראוו, רעד ןיא טקורדעג
 .,20) "עלעקשטאק סָאד, ,(12) "עלעטיװ, ,(1 .מונ) "דיל-רעפיש , :סרעגניטע ןכאז עקידנגלָאפ
 עלא אּב ,םינָאנא טקורדעגּפָא זיא "דילרעפיש,, יד .(27) "ןָאה רעד, ,(24)*ןָאה ןטימ לרעמעט,
 *"?לעטיװ, ןופ זילאנא רעד ןיוש .רעגניטע ר"ד ,רעּבאכעמ רעד ןּבעגעגנָא זיא ןכאז ערעדנא
 עשיכַײרנַײװ יד יו .,עיזנעצעה רערעטלע ןא טימ ןוט וצ ָאד ןּבָאה רימ זא ,טזַײװאּב
 -ראו, ןופ רָאטקאדער רעד .('עקָארק ןיא עלעטיוו עמורפ יד, :לטיט רעד) ןטּפירקסונאמ
 -"עלעטיווע םעד טשירעמשטַײדראפ סָאװטע טָאה ,ןרעטשטאלג לעליה ,"גנוטַײצ רעשידוי רעיוש

 ,"ןָאפ, .ּב .צ ,גנוטַײצ ןַײז ןופ עיניל רעכעלכארּפש רעד טימ םעקסעה ןיא ,טסקעט
 -לא ןיא--,"יוזא, טָאטשנָא יָאז, ,"א.טָאטשנָא "ןַײא , ,"טיג, טָאטשנָא "טּביג , ,"ןיפ, טָאטשנַָא
 .ס .מ) גָאליּפע רעד ךיוא טלעפ ָאד .עלאמינימ ןעגנורעדנע עשירעמשטַײד יד ןענַײז רעּבָא ןיימעג
 רעדעװטנע ."רעטניוו ןוא רעמוז ךיז יז טריפ ָאז, :ךיז טקידנע דיל יד ןוא ,(245--486
 טאהעג טינ ןיוש טָאה גנוטַײצ יד רעדָא ,עיצאאדער רערעטלע רעד ןיא טלעפעג טָאה סָאד
 :ןטנאלראוו עשיטסירעטקאראכ רָאּפ א ןענַײז טָא ןוא .ףָאס ןראפ ץאלּפ

 טסקעט סכַײרנַײװ ערוש יגנוטַײצ .דוי .שראװ
 רעטוג רעד ןסייה ךיא ןָאק יוזא יװ 1. . . רעּבַײרש רעליֹוװ רעד.

 רעּבַײרש
 ןּבױלג רימ טגעמ ץע ;ערױמ ראפ רָאנ 5-/7. . ןּבױלג רימ ץע טגעמ ,עריומ ראפ ןוא
 ןּביױהוצנָא יֹוװ ,טינ שזא ךיא סייוו ןּבײהוצנָא ןענאוװ ןופ ,טשינרָאג ךיא סַײװ
 .ןענאד ןופ ןּבױהנָא רעּבָא לעװ ךיא .ןענאד ןופ ןּבײהנָא רעּבָא לעװ ךיא
 טכער טינ ךָאנ ףָאלש ןופ ךיז טָאה יז טכער ףָאלש ןופ ךיז טָאה יז רעדייא ןוא

 .טנָאמרעד 9 יי שדי געי טאטיאמרפל
 6--13. גיי יש טלעפ
 רעדיײלק עשיקנערפטלא עריא 18. . . . . . רעדיילק עשידיי עטלא עריא
 ןיא עטשרע יד ךָאד זומ יז ןרָאוװ 20. . + ןַײז עטשרע יד זומ עלעטיװ ןרָאװ

 ןַײז לוש



 ּ פא
 209 ךוּבלמאז רעשיגָאלַא;לּביּב :

 רעדינא ?רעדנעטש ריא ףיוא טגייל יז 25 רעדינא יז טגייל רעדנעטש םעד ףא טרָאד

 *עכנימנּברָאק םעד ןוא סעניכט עריא 26. . רעדיס-עכנימנּברַאק ריא ,סעניכט עריא

 רעדיס
 ןגָאלק וצ רעײז ןָא טגױה וא 27. ןענײל וצ טסנרע ץנאג ןָא טּבײה ןוא
 ןגָאז וצ ענָאװאק סיורג טימ ווא 28 . ןעניײװ וצ ענָאװאק סיורג טימ ןוא

 .(.ע .מ -- ןעמארג יד טרעדנעעג עליפא ןענַײז ָאד)
 גנורּפש ןכעלטיא ָאד טיג ןוא 45. . גנורּפש ןכעלטיא ןּבעגעג טָאה ןוא
 ןּבעגעג עשזא טָאהירעטכַײל רעד זא

 ננולק א שזא:טינ.רעטכײל רעד 2462 . 2 שש 202 .ובנורפש +
 ןייטש וצ ךיא עילָאװזָאּפ רעּבָא ךַײא ןייטש וצ ךַײא ּביולרע ךיא ,עּבארעדא

 רימ ןּבענ 646 יע טי שא ..ב סימו
 ,.ןרעג רעייז ךיוא טלָאװ ךיא ,עבארעדא 05. . . . . . . . ןרעג ןיילא טלָאװ ךיא
 ריט יד רעדיו טשוק ןוא 82. ריט רעד אּב עזוזעמ יד רעדיװ טשוק ןוא
 ןעמוקעגמייהא ךעּבענ ןיוש זיא םױוק 87 . . . . ןעמוקעגמייהא רָאנ זיא יז םיוק
 עװאק רערט א רָאנ ךיז טָאה ןוא 88 ןעמונעג עװאק לסיּבא ךעּבענ ךיז טָאה ןוא

 ןעמונעג
 יד ,עװאק לסיּב ןטימ ןדנוּבראפ ערוש רעטייווצ רעד ןיא "ךעּבענ, רעד זיא צ'דויוו ןיא)

 .ןָאט ןשיריטאס ןרעפראש א דָארג טיג עיזנעצער ערעטלע
 ןשטנעּב ןוא ןשאוו ןופ ןרָאװ 129. . . . ןשטנעּב ןופ ןוא ןשאוו ןופ ןרָאװ
 ןשטנעמ עלא ןופ רעמ יז טלאה 140. . . ןשטנעמ עלא ןופ יװ רעמ יז טלאה
 טלעװ רעד ףא רָאנ ןענַײז סָאװ 141. . . . . . טלעװ רעד ףא ָאד זיא סָאװ

 טשטַײטעגסיױא ןעק טסקעט סכַײרנַײװ ,ערעפראש א ,גנוטַײדאּב עַײנ א טיג צ'דויוו יד

 לאנָאמערעצ רעזעיגילער רעד --צ'דויװ .ןשטנעמ עלא ןופ רעמו רפ ויא עלעטיוו -- ןרעוו

 ,ןשטנעמ ןופ רעקיטכיוו ריא זיא
: 

 עּבאגסיוא עשימעדאקא ןא ןוא ,עיזנעצער רערעטלע ןא טימ ןוט וצ-ָאד ןּבָאה רימ ,רָאלק
 ןיא קילּבנַײא רעטנאסערעטניא ןא ךיז טמוקאּב'ס םערָאװ ,ןע;צנַיײרא טפראדעג יז טָאה

 ןּבָאה רימ - ןעגנורעדנע טזַײװ ערוש עדעי טאמיק .עירָאטארַאּבאל רעשיטעַאּפ סרעגניטע

 .עשיטסירעטקאראכ עכעלטע זיולּב טנכייצראפ ָאד
 :"ןַאה רעד, רעגייטשא ,רעדיל ערעדנא יד ןיא ךיוא יוזא

 טסקעט סכַײרנַײװ ערוש "גגוטַײצ .דוי .שראװ,
 -רעּביא זיּב שטָאכ ןפַאלש רע זָאל זיּב ןפָאלש רע זָאל ןגעװטענַײמ ראפ

 ןגרָאמ שא עא א
 דניצא ףא ּפאכ א ָאְד ךיז טיג רע ןוא 19. . . . . . . דניצ א ּפאכ א ךיז טיג רע
 ןדָאל א ָאד טנפע ןוא ,טפול ןוא 20. . . . טניװשעג ריט יד ףוא טכאמ ןוא

 טניוושעג :
 ןּבָאה ףָאס א יוזא ךיוא וטסעוװ .טינ זא ןָאט ריד ןאמ דריוו טינ זא
 (1.ןּבָארגאּב ךיז טָאה ןָאה רעזדנוא יו גָאליפע ןָאה םעד ּב"ּב רעד יװ יוזא
 | ןטלאהעג עקאט טָאה סָאּבעלאּב רעד

 ןטלאהעג טרָאװ .עקאט-טָאה ב"ב רעד/ 629... .טשיג 2 . 16:  טראװ
 ייװצ ףא גָאטימ וצ ןיוש ןוא ןָאה םעד ןטכעש ןזָאלעג טָאה ןוא

 ןטלָאּפשעג 202. עט 6 עט טעםהַא ען

 םעד ןופ ףָאס םעד טימ שיטנעדיא ןעוװעג טלָאוװס לַײװ ,ףָאס םעד טרעדנעעג רעטעּפש טָאה רעגניטע (

 :"ןָאה ןטימ לרעמעט , לשָאמ
 ןָאט ָאז טָאג ריד טעװ טינ זא
 .ןָאה םעד לרעמעט יװ



 יז יפה אי וד / א

 יי

 ,ערעדנא ךיוא ןענַײז ןעמארג יד .ה .ד
 ןופ רעזעל יד אב "ןעלעטיװ, ןופ סנאנָאזער רעקראטש רעד ךיוא זיא טנאסערעטניא

 םעד ןופ ןָאטעילעּפ א "ןעלעטיוו, טימ קיטַײצבַײלג טקורדעג זיא 12 .מונ ןיא .גנוטַײצ רעד
 ןּכעלנעמ א ,עלעכימ 'ר רערעכָאװ ןעמורפ א טרעדליש סָאװ ,לּוָאש רעטעּבראטימ-עיצקאדער
 יד סָאװ ,ןּברוכ םעד לּוָאש רעקיּבלעזרעד טּבַײרשאּב 20 .מונ ןיא .ןעלעטיוו וצ "ןאדנאּפ,
 טנעקעג טינ ךיז טָאה עלעכימ 'ר רעמורפ רעד, :(215 .ז) טכאמעגנָא טָאה ערעלָאכ
 ןיא ןיוש טקוק עלעטיו עמורפ יד ,ןּברָאטשעג ךיוא זיא ןוא ערעלָאכ רעד טימ ןכַײלגסיױא
 ..,"ןילרא ןדיינאג
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 ךיז טניױל סע ."ּבײהנָא סעלעדנעמ , טסייה ךוּב סכַײרנַײװ ןֹופ לטיּפאק רעטצעל רעד
 .,ךוּב ןיא ןטעּברא עטסנרע עטליײצעג יד וצ טרעהעג רע לַײװ ,רעיונעג ןלעטשּפָא םיא ףא
 ןיא ,זדנוא אֹּב עליפא טָאה ןוא קיטירק רעד ןופ טַײקמאזקרעמפוא יד ןגיוצעגוצ טָאה
 ,489 .ז ,3--2 .ּב ,קסנימ ,"טפירשטַײצ, ,ןייטשרוג .גרפ) עסערּפ עטוג א טאהעג ,דנאּבראפנטאר
 םעד ֹוצ ןלאירעטאמ עשיפארגַאיּב :ןטנעמעלע ייווצ ןופ טייטשאּב לטיּפאק רעד .(501 ,4
 -יישראפ ןופ זילאנא רעשיטסילאמרָאפ א ןוא ,ןפאש סעלעדנעמ ןופ דָאַירעּפ רעוועשטידראּב
 ןענַײז ןטנעמעלע עדייּב .שידִיי ןיא קרעוו-גנילטשרע סעלעדנעמ ןופ ןטנאיראו ענעד
 .סעיכיטס עטרעדנוזעגּפָא ייווצ ןענַײז "ןפאש ,, ןוא "ןּבעל , ,ןדנוּבעגפיונוצ טינ שינאגרָא
 ,1864) "עלעשטנעמ עניילק סָאד, רעשרָאפ ןשיטסישידִיי ןראפ ןיא "ּבײהנָא סעלעדנעמ
 ןוא ,ןצנאגניא ךַײרנַײװ טרירָאנגיא 1864 רָאי ןויּב שִיערּבעה ןיא טַײקיטעט סעלעדנעמ
 עשידיי עטשרע סעלעדנעמ ןריטנָארפנָאק וצ קנאדעג רעד טינ עליפא םיא אּב טייטשטנא'ס
 ןטסינָאיצ יד .עיצקודָארּפ רעקיטַײצכַײלג ןוא רעקידרעִירּפ רעשיערּבעה ןַײז טימ קרעװ
 ..שיערּבעה סעלעדנעמ ןיא עמָאקענ ןטסישידִיי יד ןעמענ ,שידִיי סעלעדנעמ ןרירָאנגיא
 ןוא .ןעגנורעדָאפ עכעלטפאשנסיוו עטסראטנעמעלע יד ןופ טַײװ זיא גנאגוצ סנדייּב ,רָאלק
 -רעד'ס ןעװ ."ּבײהנָא סעלעדנעמ, טסייה סָאװ ,עפוקט רעד ראפ קיטכיוו סע זיא טארפיּב
 רעשיערּבעה רעטנאקאּב א רָאנ טינ עלעדנעמ ןיא ,'עלעשטנעמ ענילק סָאד, טנַײש

 אי
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 / ןיא ןאמָאר א ןופ רעּבאכעמ רעד ךיוא רָאנ ,ןסיוו {ופ רָאטאזיראילוּפָאּפ ןוא רעקיטירק
 רעד ראפ ןרוּפש עקיטכיו טיג ןאמָאר רעקיזָאדרעד .(1862 ,'בטיה ודמל,) שְיערּבעה
 ןטלא ןופ ףראש ּפָא ָאד ךיז טצענערג עלעדנעמ .עיגָאלָאעדיא סעלעדנעמ ןופ עיצולָאװע
 -ָאדװעסּפ ןופ ךיוא ,(יכמיקאה םוכָאנ ןופ טלאטשעג רעד ןיא) רעּבַײרש עשיליקסאמ רָאד
 םוצ ןייג ףראד סָאװ ,טסנוק רעשיטסילאער ןופ גנוזָאל םעד סיורא טלעטש ןוא ,םיליקסאמ

 ןאמָאר םעד טיוּב ןוא שִיערּבעה עלעדנעמ ץלא ךָאנ טּבַײרש ,ףורעד קידנקוק טינ .קלָאפ
 סרעליש רעטנוא םאטסאנימ) רעריפ-רעּביױר ןלאעדיא ןא טימ עגירטניא רעשיטסאטנאפ א ףא
 ןעק ןוא סעריטס ןיא טלקיװראפ זיא עלעדנעמ רעגנוי רעד ,שוכעּב טעז עמ .(עָאּפשאה
 רע טצונ ,רוטארעטיל רעשיליקסאמ רעטלא רעד ןגעק קידנפמעק .ןּבעג טינ עצייא ןַײק ךיז
 טװּורּפ טַײצ וצ טַײצ ןופ ;ןָאלּבאש-עלָאקסאה ןשיכאנאט-קידעצילעמ ,ןטיוט םעד ץלא ךָאנ
 ןופ זעמער א ַײּבראפ טּבעװש קידלּפענ ,ןָאט ןכעלמיטסקלָאפ א ןעמענ רעּבָא ךיז רע
 עטשרע יד ןיא ןיוש ןוא ,שידִיי ןופ ךעלּבעטשכֹוּב רע טצעזרעּביא ןאד ןוא -- עריטַאס

 תרעק , ;"ךלימלגייפ, גנוקרעמנָא ןא טצעזרעּביא ןוא *"רוּפצ בלח, :רע טּבַײרש ךעלטַײז
 ןיא טייג יז,--"ומטחּב והכילותו עבוכה תאשונ, ;"למיה ןופ לרעלעט סָאד,- "םימש
 ןיא טײטשאּב געוו רעקידרעטַײװ סעלעדנעמ .יזָאנ רעד אֹּב םיא טריפ ןוא קעדָאּפס
 ,שידיי ףא גנאגרעּביא ןכרוד לָאקמעדיוק -- סעריטס עקיזָאדיד ןופ ךןיז ןעַײרּפאּב ,ןזיילפוא
 טנפע ןוא ןשָאל ןשיליקסאמ ןטיוט םעד ןופ קורד ןטסראּבליפ םעד ןופ םיא טַײרּפאּב סָאװ
 ןופ עלעדנעמ ךיז טַײרפאּב ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא ;ןסאמ יד וצ געװ א עקאט םיא
 -ילק ןופ גנולעטשאּב רעלאיצָאס רעד ןוא עיגָאלָאעדיא רעזאושזרוּב ןשיוװצ עריטס רעד
 ,םוטרעגריּב
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 סעלעדנעמ טשלעפ ךַײרנַײװ .ןכַײרנַײװ אֹּב טינ טרָאװ ןייק --ןעמעלא םעד ןגעו
 ןופ דָאַירעּפ-שידִיי םעד סיוא ןכַײרטש ןטסינָאיצ יד יװ ךעלנע ,שיערבעה ןיא ּבַײהנַא
 .ןפאש סעלעדנעמ

 טשרע סעלעדנעמ ןופ עטאד יד זױלּב ףארגָאְיּב ןשיטסישידִיי ןראפ זיא 1864 רָאי סָאד
 עשימרוטש יד ןענַײז סָאד זא .ןכַײרנַײװ רָאי עקיזָאדסָאד טינ טגָאז רעמ ,שידִיי ןיא קרעװ
 -םירעיוּפ , יד דרעווש טימ ןוא רעַײּפ טימ ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא טשרָאקַא זא ;ןרָאי רע"60
 ןרָאי יד ןיא דנאלסור רעּביא ךרודא ךיז ןעלקַײק ןדנאטשפוא-םירעיוּפ 2000 ,"גנּולרפאּב
 טפאשנטנעדוטס רעד אּב ןעגנומיטש ערענָא;צוילַאװער יד םעד ּבילוצ ןסקאוו'ס ןוא 1861--2
 ,וװָאליײכימ ,ווָאנוגלעש ,ווָאּבילָארּבָאד ,יקסוועשינרעשט) ץנעגילעטניא רעשינישטָאנזאר רעד ןוא

 וצ רעדָא עיפארגָאְיּב סעלעדנעמ וצ סעכַײש א ץלא סָאד טָאה--(.װ .א .א װעדאסיּפ .
 ןטנאקאּב ןַײז ןיא סעדייא םעד ןגעװ ןיילא טגָאז עלעדנעמ ?געוו ןשיגָאלַאעדיא סעלעדנעמ = |

 רעד ןיא רוטארעטיל רעשידִיי .רעד ןיא טעּברא רעזדנוא ןּבױהעגנָא ןּבָאה רימ, :ץאז
 ןענַײז ןרָאי רע-60 יד .ןופרעד טינרָאג סייוו ףארגָאְיּב סעלעדנעמ רעּבָא ..,"טילצ-ענסעוו
 ."רשבמ לוק, ...ןופ עכָאּפע יד סעָאמשאמ ןכַײרנַײװ ראפי

 ןעמ ףראד םזיפארגָאְיּב ןשיטסישידיי ןופ ןעמאר עלָאמש יד ןיא עליפא ,רעּבַא
 -עדנעמ ןופ .טעּברא סכַײרנַײוו ןופ טַײקיפונּבױא ןוא טַײקיסעלכאנ יד ןרעדנּוװאּב-
 -ידראּב טָאה ןרָאי רע-60 יד ןיא זא ,ךַײרנַײװ ךיז טסיװרעד ץנעדנַאּפסערַאק א סעל
 ןשטנעמ עכעלגעמראפ רעטרעדנוה ,סיזירק ןשימָאנָאקע ןרעװש א טּבעלעגרעּביא וועשט
 "לד לא ליכשמ, ערוועכ א 1863 רָאי ןיא טעדנירג עלעדנעמ ןוא ,ןרָאװעג טרינַיור ןענַײז
 עכעלטפאשלעזעג סעלעדנעמ ןָא ךיז טּבײה םעד טימ .םידרָאי עקידעװַאקעּב ןפלעה וצ
 טקידנעראפ סָאװ ,סעלָאּפאמ ןוא ןסימָארּפמָאק ,ןפמאק ערדעס א ,וועשטידראּב ןיא טַײקיטעט
 .וועשטידראּב ןזָאלראפ םענעגנּוװצעג סעלעדנעמ טַימ ןוא "עסקאט, רעד טימ ךיז

 ןענַײז סָאװ ,םענראפ ןַײז ןעועג זיא סיורג יװ ? סיזירק א ראפ ןעװעג סָאד זיא סָאװ
 ןַײז ןופ טעּברא יד עליפא טנאקאּבמוא ןּבילּבעג זיא ןכַײרנַײװ ? ןעלצרָאװ ןוא סעּביס ענַײז ןעוועג
 רעוועשטידראּב, :יקסנישטשעל וועקנאי ,טוטיטסניא ןכעלטפאשנסיוו ןשידִיי רענליוו ןיא עגעלָאק
 (2 ,1923 ,ןילרעּב ,"עיפארגָאמעד עשידִיי ראפ רעטעלּב,) "1917 זיּב 1889 ןופ עליהעק עשידלי
 יד ךיז טָאה 1861--1847 דָאירעּפ םעד ןיא .גנוניישרעד רעד טָא ראפ ןרעפיצ רימ ןעניפעג טרָאד
 זיא סָאד .46683 ףא 23160 ןופ--טלּפָא דר אפ וװעשטידראּב ןיא גנורעקלעפאּב עשידִיי

 טּבייה ןרָאי רעקיצכעז יד טַײז .לדנאה רעוװועשטידראּב ןופ ילּבפוא ןסיורג ןופ דָאירעּפ רעד -
 זיולּב טָאטש יד טלייצ 1897 רָאי ןיא :וועשטידראּב ןופ עדירעי עלאפַארטסאטאק יד- ןָא ךִיז
 טָאה סָאװ ,סקּוװּוצ ןכעלריטאנ ןצנאג ריא רָאנ טינ ןרָאלראפ טָאה יז .ה .ד ,ןדיי 7
 ןדיי טנזױט 5 ךיוא רָאנ ,סעשאפענ טנזיױט 50 װערַאק רָאי 36 ראפ ןכאמסיוא טפראדאּב

 רעוװעשראוו ןופ --עשראוו ןוא סעדָא ןופ ץנערוקנָאק יד :סיזירק ןופ עּביס יד .ןרעק ןופ
 עַײנ יד ּפָא ָאזלא טלגיּפש סיזירק רעוועשטידראּב רעד .לדנאה רעסעדָא ןוא עירטסודניא !

 עדירעי יד ףיונוצ טלאפ קילעפוצ טינ --דנאלסור ןיא רָאפ ןעמוק סָאװ ,ןעגנורעדנע עסיורג
 ןופ סקּוװ ןקידרעּביפ ןופ טַײצ רעד ןיא דָארג .םרָאפער-ןרעיוּפ רעד טימ וועשטידראּב ןופ
 עשיטסילאטיּפאק-סלדנאה יד .וועשטידראּב רעטנוא טייג עירטסודניא ןוא לדנאה ןשידלי

 -ייר ןופ םוקנָא ןטימ טלאפ ,םישזער ןשיצירּפ םוצ טסאּפעגוצ ןעוועג זיא סָאװ ,טָאטש -
 יד וועשטידראּב ןיא ןדליּב 1849 רָאי םוצ .ןעגנוגנידאב עלעירטסודניא ,עשיטסילאטיּפאק

 יו .א .א ןטסניד ןוא םיסרָאשעמ ,רעטעּברא-קירּבאפ ,סעכַאלעמלאּב ,ןטנאקירּבאפ עניילק
 ;1490--ססעיסעפָארּפ עטמיטשאּב ןָא ;גנורעקלעפאּב רעשידִיי רעצנאג רעד ןופ 41,900 -- !

 וועשטידראּב .21,100--(ןשטנעמ-טפול ךאסא ןַײרא םאטסאנימ ןעיײג ָאד) רעטעּברא-גָאט
 רעּבָא - טפאשמערָא רעשידַיי ןופ טָאטש עשיּפיט יד יװ ,ןרָאי רע-50 יד וצ ךיז טקעלּפטנא
 ,רעּבַײרש א אּב ןגָאז וצ סָאװ טָאה סָאד .סעכָאלעמלאּב ןוא סעקינשאּפערָאה עשידִיי ןופ ךיוא
 וועשטידראּב טימ רָאנ ,סעדָא טימ טינ ןדנוּבראפ זיא עזומ ןַײז זא ,טעגַײטעג טָאה סָאװ
 ,(30 ,1928 ,"םערוט-עלעדנעמ,) רימָאטישז ןוא
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 טעדנירגעג טָאה עלעדנעמ סָאװ ,ערוועכ יד ךַײרנַײװ טרעדליש 351 ןוא 224--322 טַײז
 רעכעלטפאשלעזעג סעלעדנעמ ראפ טנעמוקָאד רעטסקיטכיו רעד ."לד לא ליכשמ, .נ .א
 עלעכיּב א ,ערװעכ רעטנָאמרעד רעד ןופ טכיראּב רעד זיא וועשטידראּב ןיא טַײקיטעט
 זיא עלעכיּב סָאד .(11866 רימָאטישז ןיא טקורדעג ,'ןוּבשח ּואֹּב, .נ .א ןטַײז 16 ןופ
 טנכייצראפ ןיא'ס שטָאכ ,ןפארגָאיּב סעלעדנעמ טנאקאּב טינ ןּבילּבעג גָאט ןקיטנַײה אֹּב
 -ריפסיוא קיסעמקעװצ ראפ ָאזלא טלאה ךיא ."השמ תלהק, גָאלאטאק סרעניװ ןיא
 -עסאק ןפא וױלּב טעמסאכעג זיא שטיװָאמארּבא .טלאהניא ןַײז ןּבעגרעּביא רעכעל
 זיא'ס רעּבָא ,טפאשלעזעג רעד ןופ ראטערקעס רעד יװ ,לכיּב ןופ ףָאס םוצ טכיראּב

 טאמיק טמיטש ּבײהנָא רעד לַײװ ,רושָארּב עצנאג יד טסאפראפ טָאה רע זא ,רָאלק
 ךױא טקיטעטשאּב סָאד .1865 ,'מ'ק, ןיא ץנעדנָאּפסערָאק רעטנאקאּב ןַײז טימ ךעלטרעוו
 ויא עלעּכיּב סָאד .41 .ז ,"וועשטיררעּב ןופ עסינמייהעג יד, לכיּב ןַײז ןיא םיוּברעדעצ
 ריא ןופ רָאי 2 יד האפ ערוועכ רעד ןופ עטכישעג יד טרעדליש סָאװ ,רושָארּב-ספמאק א
 ,ךונ ןסיוװרעד רימ .ןפָארטעגנָא טָאה יז סָאװ ,סעגירטניא ןוא ןעגנורעטש יד ןוא ץנעטסיזקע
 ,טיּבעג ןכעלטנגייא ריא ףא רָאנ טינ ןוטעגפוא ךאסא ערוועכ יד טָאה טַײצ רעד ראפ זא
 א .2 ןדִי-טינ ןוא ןדִיי ראפ ּבולק א .1 :ןופ גנודנירג רעד וצ טכארּבעג ךיוא רָאנ
 ןעסייּפ טעדנירגעג ,רעדניק עשירִיי ראפ לוש ענרעדָאמ א .4 ,לושרָאק א .3 ,קעטָאילּביּב
 ןיא טגָאזעגסיורא ,ןּפיצנירּפ סעשטיװָאמארּבא טול ןרָאװעג טיוּבעג זיא לוש יד ָאטָא .6
 טקא ןכעלרעַײפ א ןיא ןּבָאה טָאטש רעד ןופ ןשטנעמ "עטסנעעזעגנָא , יד ."טּפשמ ןיע, ןַײז
 .ןירעּפלאה עשיומ טנַײרּפ ןַײז ןֹוא ןשטיוװָאמארּבא רעעופוא ןראפ טמיטשאּב

 גנוטלאווראפ יד טָאה ,"לד לא ליכשמ , ערוועכ רעד ןופ ןעוטפוא עסיורג יד קידנעעז
 עסיורג ןּבָאה סָאװ ,'םימיוסעי ןוא סענַאמלא , סערוועכ יד טימ ןקינייראפ יז ןסָאלשאּב
 ."ןגױא סנעמעלא ןֹופ טקעדראפ ןוא ןגרָאּבראפ ןענַײז ןעוטפוא ערעייז, רעּבָא ,סעסָאנכאה
 לּבֹור 9000 עיסרעוו ןייא טול ,עסָאנכאה עסיורג א טאהעג ןּבָאה סערוועכ ייווצ עקיזָאדיד
 טגיײלעגרָאפ סָאד טָאה 1865 לולע 3 ןיוש .טנזױט 15-- גנוצאש רעדנא ןא טול ,רָאי א

 טגיילעגרָאפ שטיװָאמָארּבא טָאה רעטַײװ ,1866 ןסינ 4 לָאמ ןטייווצ א ןוא ,שטיװָאמָארּבא
 2 ַא ןופ ,סעכָאלעמלאּב ןוא םיטאּבעלאּב ,םיריגענ עטסעפ ןופ עמישער א ןכאמ :ןאלּפ אזא
 ערעכיז א ןּבעג טעװ סָאד ;רָאי א לּבור 6 ויּב 3 ןופ ןלָאצ ןלָאז סָאװ ,ןאמ טנזיוט
 ןדנירג טעװ ,ןפיוא ןשיטַײל א ףא ןפלעה טעװ ערוועכ יד .לּבור טנזיוט 9 זיּב עסָאנכאה
 לעמ טעװ וועגא ןוא עסָאנראפ ןעניפעג טַײל עקידעװָאקעּב ןלעװ םעד ךרוד ,ןעמָארק-לעמ
 תוכאלמ יתּב ינימ ,) ןטאטשראוו ןוא ךעלקירּבאפ ןדנירג ךיוא טעװ יז ,קיליּב ןרעװ טפיוקראפ
 טפאשלעזעג רעד ןופ גנולמאזראפ עניימעגלא יד ןעמונעגנָא טָאה ןאלּפ ןקיזָאדמעד .("תונוש
 ,םידיגענ 6 ןופ טעטימָאק א טלייװעגסיא ןוא 1866 טַײצ-ךעסיײּפ "לד לא ליכשמ,
 ועשטידראּב ןופ סערװעכ עלא ןקיניראפ וצ טירש ןעמענרעטנוא ןלָאז ייז סָאװ
 ךיז טָאה רעטעּפש געט רָאּפ א ,ןשטנעמ 15 ךָאנ ךיז וצ ןריטּפָאָאקוצ ןלָאז ןוא
 עַײנ א ןפורעגנעמאזוצ טָאה שטיװָאמארּבא ןוא ,םידיגענ יד ןופ גנומיטש יד ןטיּבעג
 -ָארּבעצ יד ןופ ןעמָאנ ןיא עטלמאוראפ יד אּב ןטעּבעג ךיז טָאה רע ּוװ ,גנולמאזראפ
 ןכאמ גנונדרָא ןלָאז ייז ,םימיסעי ןוא סענָאמלא ענעזָאלראפ ןוא טַײלעמערָא ענעכ
 ,םעליוא רעסיורג א ןעמוקעג רעּבָא יא גנולמאזראפ רעד ןופ זיוה םוצ .סערוועכ יד ןיא
 -מוא ליװ רע זא ,ןשטיוװָאמארּבא ףא ןלאפעגנָא טארפיּב ,ןלאדנאקס טכאמעג טָאה סָאװ
 .װ .א ןוא עיזאנמיג א ןדנירג ליװ ,עריוט-דומלאט יד ןפאשּפָא ,טָאטש יד ןכאמ ךעלקילג
 ךיז טָאה טָאטש ןיא ןוא ,'לד לא ליכשמ, ןופ רעדילגטימ יד ןסעזעג ןענַײז ןכָארּבעצ
 רעד ,עיציזָאּפָא סעשטיװָאמארּבא טָאה לָאמאטימ .סעקיולכאמ עקיזיר א טרעקאלפעצ
 .ןאמ 20 ןופ גנוטלאווראפ א ןלײװ גאלשרָאפ םוצ ןעוועג םיקסאמ ,דעגאל רעשיסקָאדָאטרָא
 עטסיל א טלעטשעגפיונוצ ןּבָאה ייז .1 :ןעגנוגנידאּב עכלעזא טלעטשעגסיורא רעּבָא ןּבָאה ייז

 ןקיזָאדמעד ףא טכאמעג םאזקרעמפוא ךימ טָאה סָאװ ,ןייטשניּבור 'כ רעקעטָאָילּביּב םעד קנאד םענייש א (1

 .עלעכיּב םענעטלעז



 23 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאָילּביּב

 ןעמ טָאה ךעלטנגייא , :רעטיּב וצרעד טקרעמאּב שטיװָאמארּבא ןוא ,ןטאדידנאק ערעייז ןופ
 ,סעיפארגָאְיּב ערעיײז ןלייצרעד ןוא עטלייװרעדסיוא יד ןופ ןעמענ יד ןענָאמרעד טפראדעג
 זיא סָאװ ,ןעגנּוױשנָא ערעיײז ןענַײז סָאװ ןוא ןוטעגפוא ייז ןּבָאה סָאװ ,ןענַײז ייז רעװ
 -ָאמ א) "טצריקעג לָאמסָאד ךיז רימ ןּבָאה םימַײט עטנאקאּב ּבילוצ רעּבָא ,געװסנּבעל רעייז
 ןרעװ יז .2 .('עסקאט, רעד ןיא טלעטשעג שטיװָאמארּבא רעטעּפש ײז טָאה טנעמונ
 רעצנאג רעד ןופ רעיײטשרָאפ יד ןַײז ןלעװ ייז .3 .(7?:שטיווָאמארּבא) רָאי 10 ףא טלײװעג
 ןוא עריוט-דומלאט רעד טימ ךיוא ןטלאוראפ ןלעװ יײז .,4 .םינָאיניא עלא ןיא טָאטש
 ןּבעגּפָא טינ ןפראד ןוא טלעג ןטלמאזעג םעד טימ ַײרפ ןטלאווראפ יז .5 .עינלעדאגָאּב
 ,דָאס רעסיורג א טקעטש גנוגנידאּב רעקיזָאדרעד ןיא, :שטיװָאמארּבא) ןּבשעכעװ-ןיד ןייק

 ןופ ןעמענּפָארא .א :ײז ןלעװ קעוװצ םעד וצ .('ןקעלּפטנא םיא ןעמ ןעק ףרעדעי טינ סָאװ
 ןעמענרעּביא .ּב .ןקעװצ עקיטעטליֹוװ ראפ טמיטשאּב טרעװ סָאװ ,עמוס יד עסקאט רעד
 ,קינײװ ןַײז ןלעװ 'רעטלעג עלא יד ּביוא .ג ."אינערזירּפ .טשּפָא זאקירּפ , ןופ רעטלעג יד
 ײז ןלעװ רעטַײװ .ןעלקיטראדַײּפש ץוכא ,ןעלקיטרא-ןסאמ יד ןרעַײטשאּב ײז ןענעק
 אֹּב ןַײז לדאטשימ ךיז ןלעװ ,טָאטש ןופ עטלעטשעגנָא ,םינָאזאכ ,םיטכָאש ןרילָארטנָאק
 דאשכ א טלאפ סע עכלעװ ףא ,ןשטנעמ עטכעלש טָאטש ןופ ןרעטַײװרעד גנוריגער רעד
 וצ טכַײל זיא'ס ןוא ,ןעזנַײא רעייז טול דאשכ א רעטנוא ןוא עטכעלש, :שטיװָאּמאּרּבא)
 -םירכָאס א ןדנירג ןּבערטש ןלעוו ַײז .("טָאטש ןופ ןּבַײרטסױרא ייז ןלעװ ןעמעוװ ,ןייטשראפ
 טעטימָאק םעד ןופ רעצעמע ּביוא .לדנאה ןראפ עכעלצונ סעִידעי ןטיירּפשראפ ןּוא ּבולק
 .ןרעדנא ןא טרָא ןַײז ףא ןעמענוצ ןוא ןסילשסיוא םיא טכער סָאד יז ןּבָאה ,ןגױט טינ טעװ
 ןקיזָאדמעד  :שטיוװָאמארּבא) ןּבשעכ-טלעג םוש ןייק ייז ןופ ןרעדָאפ ןרָאט טינ טעװ לָאהָאק
 ןּבעגּפָא ןפראד טינ רעקיא רעד יז אּב זיאס לַײװ ,טרעזאכעגרעּביא לָאמ 2 יז ןּבָאה ַײנט
 טקידנעראפ טכיראּב רעד .("דָאס רעפיט א ,טגָאזעג יװ ,םעד ןיא טקעטש'ס ןוא ,ןּבשעּכ א
 ןלָאז "ריוא יידרױמ,.יד זא ,ץָאלרעד טינ טעװ טכאמ יד זא ,גנונעּפָאה רעד טימ ךיז
 ,רָאי 2 ראפ "לד לא ליכשמ, ןופ טכיראּב-עסאק רעד טייג ךָאנרעד .ןאלּפ רעייז ןריפסיוא
 לַײװ ,ןטָארטעגסױרא 10 ,ןּברָאטשעג ןענַײז 12 .רעדילגטימ 132 טלייצעג טָאה ערוװעּכ יד
 ןאמ 111 טּבַײלּב ,סעּביס ענעדיישראפ ּבילוצ 10 ןוא ,ןעגנוװצעג ייז טָאה ןעמ

 ןּבילּבעג זיא ,רענעטלעז ןייק טינ טַײװ ןיוש ןוא ,טנעמוקָאד רעקיטכיװ א ךָאנ
 ענייא ,וועשטידרעּב ןופ עסינמייהעג יד, ךוּב סמיוּברעדעצ .א זיא'ס .טנאקאּב טינ ןּכַײרנַײװ
 ,"ןטיז ןשידוי רעד רעטסומ סלא ,עדניימעג רעשידוי רעקיטרָא רעד גנורעדליש-רעטקאראק
 ןזָאלעגכרוד טָאה ,סרעקעדעּב ןופ רעּבַאהּביל רעד ,ךַײרנַײװ ,.ןטַײז 88 ,1870 ,עשראוו
 םיוּברעדעצ טָאה 1869 רָאי ןיא .וועשטידראּב סעלעדנעמ רעּביא רעזַײװגעװ ןסעמע ןקיזָאדמעד

 טינ ןוא ,רָאזיװער עסַײמ ,סיוא טזַײװ ,רע זיא ןעמוקעגּפָארא ןוא ,וועשטידראּב טּכוזאּב
 זיא דעכאּפ א ."װָאקאטסעלכ, ןקַאטשניּב וצ ווירּב סעלעדנעמ ןיא רע טסייה טסיזמוא

 עלעדנעמ ךיוא טָאה ריא טימ סָאװ ,עיפונק רעד טָא ףא טארפיּב ,וועשטידראּב ףא ןלאפעג
 ןרָאװעג טריקילּבוּפ גנאל טינ ןיא סָאװ ,ווירּב א סמיוּברעדעצ ןופ .עמָאכלימ ןטלאהעג
 -עג א ןוא סיסעּפ רעניּבאר רעד זא ,ךיז רימ ןסיוורעד (140 ,ז ,1930 ,"אניראטס .רוועי,)
 רעװעשטידראּב ןופ ןעמָאנ ןיא טגיילעגרָאפ ןאד ןעמיוּברעדעצ ןּבָאה ןָאזרעּביל רעסיװ
 ןאד טָאה ,36 .מונ ,"מ'ק, ןיא .ורוצ ןזָאל יז לָאז רע ,רָאי א לּבור טנזיט 3 וצ םידיסכ
 רע -- ועשטידראּב ןיא עיסענ ןַײז ןופ טכיראּב ןצרוק א זױלּב טקורדענּפָא םיוּברעדעצ
 וועגא ןוא ,םיטָארּפ עטנאסערעטניא םאי א טיג ךוּב רעד .ךוּב ןַײז טיירגעג ןיוש טָאה
 *לד לא ליכשמ, ערוועכ יד :ןעגנודנירג סעלעדנעמ ןופ ןרָאװעג זיא סָאװ ,ךיז רימ ןסיוװרעד
 ראפ לוש יד ךיוא ,טריטסיזקע טינ ןיוש/ 1869 רָאי ןיא טָאה ןוא ןעגנאגעגרעטנוא זיא
 ןּבָאה ןטסירק יד לַײװ ,טסעסיוגעג ןיוש טָאה ּבולק רעד .ןעגנאגעגרעטנוא זיא רעדניק
 טיג ןטַײז 10 עצנאג ףא .ןּבילּבעג דָארג ןזיא לושרָאק יד ,ךיק עפיירט א טרעדָאפעג
 ןצנאג ןטימ לאדנאקס-עסקאט ןרעּביא גנושרָאפסױא ןַײז ןופ ןטאטלוזער יד םיוּברעדעצ
 ןטימ עסַײמ יד ןוא יורפ סעקיהאז רעטלא טשרָאפעגסיוא עליפא טָאה רע .טאראּפא-רעפיצ
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 ךיז טגיינראפ ,ךעלנייוועג יו .(עקיהאז קיזַײא רע טסייה ןעלעדנעמ אּב) ןָאה רענאגאלאג
 ,טכערעג םידָאדצ עלא טיג ןוא ןטַײז עלא ףא םיוּברעדעצ

 רעד .לקיטרא סכַײרנַײװ ןופ לײט ןשיפארגָאִיֹּב ןטימ ָאזלא סע טלאה יא
 ןופ זילאנא ןשיטסילאמרָאפ א ןופ ,טגָאזעג יו ,טײיטשאּב לקיטרא ןופ לייט רעטייווצ
 עליפא ןענאטשראפ טינ טָאה ךַײרנַײװ .קרעוו-טנגוי סעלעדנעמ ןופ ןטנאיראוו ענעדיישראפ
 אזא וצ עליפא ןעגנאגרעד זיא'ס .טנאה ןיא ןטלאהעג טָאה רע סָאװ ,ןלאירעטאמ יד
 ,ווָאניסונ 'כ ךָאד טָאה ,"לרעגניפשטניוו , ןופ ךעסונ ןטשרע םעד קידנענעק טינ זא ,זָאירוק
 ערעדנא ןופ ךאמס ןפא טגָאזעגסױרָאפ םיא יונעג ,דָאטעמ ןקיטכיר א ךרוד טריפעג
 טריזירעטקאראכ שלאפ טָאה ןַײרנַײװ סייעּב ,(415 .ז 2--3.ּב ,"טפירשטַײצ,) סעלעדנעמ קרעװ
 .קרעװ םעד ןופ טלאהניא םעד ןּבעגעגרעּביא ןוא

 טינ עליפא ןכַײרנַײװ אּב זיא גנוריטנא;ראוו-עלעדנעמ רעד ןופ קיטאמעלּבָאהּפ יד
 ,םיטָארּפ עכעלרעסיוא ענעדיישראפ ןופ גנוּבַײרשאּב רעד טימ ךיז טנגונאּב ךַײרנַײװ .טריראּב
 ןייק טינ ךיוא זיא גנוּבַײרשאּב עקיזָאדיד ּוװ ,"לרעגניפשטניוו , םאֹּב יװ ,ןלאפ ןאראפ ןוא

 רעוװעלק יד ןיא ןוא 2--3 .ּב "טפירשטַײצ, ןיא) גנושרָאפסיױא סוװָאניסונ ךָאנ -- .עכעלטקניּפ
 .ןרָאװעג טרידיווקיל ןצנאגניא לקיטרא סכַײרנַײװ ןופ ןלייט עסיורג ןענַײז (1 .ּב "ןטפירש,

 טינ ךַײרנַײװ טָאה "עלעשטנעמ ןיילק , ןופ עגאלפוא עטייווצ יד :336--325 טַײז וצ
 ענילק סָאד, :טאלּב"ראאש .1865 ,סעדָא :עטָאד יד טלעטשעג רע טלָאװ טינא ,ןעזעג

 ,ָאולא '.שיא סיעמ .ףיקאט םָארװא קָאכצִיי ןופ גנוּבַײרשאּבסנּבעל א רעדָא עלעשטנעמ
 לפיו ףא ,םינָאנא ןעװעג טינ ןיא "עלעשטנעמ ןיילק, ןופ עּבאגסיוא-ךוּב עטשרע יד ןיוש
 עגאלפוא עטירד יד .(244 .ז ,ךַײרנַײװ .לגרפ) .ןלא;ציניא סעשטיװָאמארּבא ןענַײז--שיא
 עּבאגסיוא רענליו יד .1865 טינ ,1866 ענליװ זיא'ס :ןעעזעג טינ ךיוא ךַײרנַײװ טָאה
 .גיילסיוא ןשיטקעלא;ד-רענילָאװ םעד טשיװעגּפָא -- עיפארגָאטרָא רעד טימ ךיז טדיישרעטנוא

 :לקאכאס ןימ אזא ןריפרעטנוא טציא ןענעק רימ
 .טסנרע ןרעװ ןעמונעג ןענעק "רעדליּב, סכַײרנַײװ ןופ ךעלטיּפאק רָאּפ א זיולּב .1

 ,עטנעי-"סטרעװרָאּפ , רעד ןופ גנולעטשאּב רעד ףא ןּבירשעג זיא ךוּב ןופ לייט רעטסערג רעד
 עשינָאלָאליפ עקידרעירפ סכַײרנַײװ טימ ךַײלגראפ ןיא עדירעי עשּפיה א רָאפ טלעטש ןוא
 -עסַײמ סכַײרנַײװ ןופ רעגרע עליפא ,רימ טנַײש ,זיא'ס ."ןעלּפאטש, רעגייטשא ,ןטעּברא
 ,"טניוו-םערוטש, .ט .א לכיּב

 טינ ןוַײװ" ,ןעמעלּבָארּפ ןייק טינ ןלעטש ךעלטיּפאק עטסנרע-רעמ יד ךיוא רעּבָא 2
 זיא ךוּב ןופ דָאטעמ רעד .סעגארפ עקיטכיוו ןריזיראגלּוװ ןוא ןכאלפראפ ,ןשינעכוז ףא
 .לוש-רערעש רעשיגָאלָאליפ רעשישטַײד רעד ןופ עּבאגסיוא עכאלפ א

 רע ןעװ ,ןאד זױלּב עטכישעג-רוטארעטיל רעד ןיא ךַײרנַײװ ןַײז ןעק לופטרעוו 3
 .סעטאד עשיפארגָאילּביּב טנכייצראפ ,ןטסקעט טריקילּבוּפ :טעּברא עשינכעט א סיוא טריפ
 עליפא זא טפערט'ס ןוא ,ןרעּברָאל עטכַײל טכוז ,קילַײא רעּבָא רע טעּברא ןרָאי עטצעל יד
 .ןזָאלראפ טינ םיא ףא ךיז ןעמ ןעק ןטעּברא עשינכעט אּב

 טייג ךַײרנַײװ ןוא ,סיאזנעמעש ןשיטסילאנָאיצאנ טימ טציילפראפ זיא ךוּב רעד 4
 רעסעּב ךאסא .ּב .צ טָאה רע .סערעטניא-ןסאלק ןַײז טרעדָאפ'ס יװ ,רעטַײװ עליפא ָאד
 עטכישעגרָאפ יד "ןעלּפאטש, יד ןיא שיטסילאנָאיצאנ קידנשטַײטסיױא ,סאלק ןַײז טנידעג
 טליהעגנַײא ,("ץניוו סעליגעמ , וצ ריפנַײרא) 1614 רָאי ןופ םָארגָאּפ רעטרופקנארפ םעד ןופ
 .טַײקװיטקעיּבָא רעכעלטּפאשנסיוו רעטשרעמיולקימ ןיא

 טַײקטלױפעצ ןוא עיצאדארגעד רעד ראפ טנעמּוקָאד א ָאזלא ןענַײז "רעדליּב , יד 5
 ,טפאשנסיוו ןַײז ןוא םוטרעגריּבניילק ןשידִיי ןופ

 .1930 טראמ ,קסנימ
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 סעלאד ןעמיס
 -יטסניא רעכעלטפַאשנסיװ רעׂשידיי

 -ביב ,עלַארטנעצ עשיפַארגָאילּביּב .טוט
 ,1926---ן דנַאּב .אוו"יי ןּופ רעכיּברָאי עשיפַארגָאיל
 עשירָאירעּפ עטעדנירגעגיַײנ ןּוא רעכיּב :ּבָאגּוצ
 -רוטלוק, גַאלרַאפ ,עשראוו .1927 ןיא סעּבַאגסיױא

 .(18 לא 25) יז אװ | 446 + אאוו .1928 "עגיל

 .ןטלאּפש ייווצ ןיא טקורדעג .זקע 0

 רעשידִיי רעד ןיא עטאסעל ךָאנ ןענַײז םענראפ ןסיורג א ןופ קרעװ עשיפארגָאילּביּב
 ר"ד זא ,ודנוא ןעמ טרעכיזראפ רָאי עכעלטע ןיוש .ןענאראפ טינ טאמיק רוטארעטיל
 ןט-16 ןופ קרעװ-קורד עשידִיי ןופ עיפארְגָאִילּביּב עמוקלופ א ןּבעג ךיז טּבַײלק יקצַאש .י
 ןוטעג סעּפע טרעװ סע יצ ,טנאקאּב טינ לַײװרעד רעּבָא ךָאנ זיא זדנוא .1850 זיּב .הרָאי
 יד ראפ עיצקודָארּפ-קורד רעשידִיי רעד ןופ ראוטרעּפער ןוַײװלײט א שטָאכ ןּבעג וצ ףא
 ןפא טקוקעגסיורא סערעטניא ןטסערג ןטימ רימ ןּבָאה רעּבירעד .ךיוא ןרָאי עקידרעטעּפש
 ךיז טָאה סָאװ ,א"וויי םאֹּב עלארטנעצ רעשיפארגָאילּביּב רעד ןופ רעכיּברַאי דנאּב ןטשרע
 ןראפ טלעװ רערָאג רעד ףא סעּבאגסיוא עשידִיי ןופ עמישער עלופ יד ןפאש ןעמונעגרעטנוא
 .ןלאירעטאמ-טפירשטַײצ יד ךיוא קידנּפאכמורא ,1926 רָאי

 ןיא ןעלקיטרא יד ןופ עיצארטס:גער יד ךָאנ טארפיּב ,ּבאטשסאמ אזא ןיא טעּברא יד
 ,קרעװ סָאד זא ,ןגָארטעגסיױא טָאה לכיײס רעד .סַײנ א רָאג זדנוא ראפ זיא ,עקידָאַירעּפ רעד
 טעװ ,"טוטיטסניא רעכעלטפאשנסיוו, ןָא ךיז טפור רעכלעוו ,טלאטשנא ןא ןופ טמוק סָאװ
 יוזא יװ ,עיגָאלָאדָאטעמ יד ןוַײװ קיטַײצנײא טעװ ןוא ךאפ םעד ןיא קרעוו-רעטסומ א ןַײז
 ,טגײלעגנָא רעמ ךָאנ ןעוועג זדנוא אּב טלָאװ סָאד ןוא ,ןטעּברא םינימ עניוזא ןרָיורטסנָאק וצ

 רעסיוועג א טימ ןריראלקעד ךוּב םוצ "רעירפ טרָאװ א, ןיא ןעזייד .ז ןוא ךַײרנַײװ .מ
 ראפ טלעטשעג ,ךיז טָאה אוו"יי רעד סָאװ סָאד, זא ,טַײקנדירפוצטסּבלעז ןוא טַײקכעלרעַײּפ
 ןיא טַײקיטעט עכעלטפאשנסיוו יד ןכעלטַײהנייראפ וצ ןוא ןעמענוצפיונוצ :לאלכיּב ליצ א
 : דלעפ ןלעיצעּפס ןייא ףא םעיוקעמ ָאד טרעוו ,טלעװ ןקע עלא רעּביא ךארּפש רעשידִיי רעד
 ."עיפארגָאילּביּב ןופ דלעפ ןפא

 ךַײרנַײװ סקאמ סָאװ ,םארגָארּפ רעד טיול ןוא סוהעמ ןצנאג ןַײז טול ,אוו"יי רעד
 -טפאשנסיוו א, ןַײז ןוא "ףמאק ןשיטילָאּפ םעד רעסיוא ןייטש זומ , ,סיוא םיא ראפ טלעטשי
 ןופ טקודָארּפ סלא ,"רעכיּברָאי עשיפארגָאילּביּב , יד ,"טקאפ רעויטקעיּבָא ןא .ה .ד ,רעכעל
 רעטנעענ רעּבָא ךיז ןעמ טקוק ...וויטקעיּבָא -- "ךעלטפאשנסיוו , יוזא ןַײז ךיוא ןליו ,אוו"יי
 רָאג זיּב טינ ןוא ךעלטפאשנסיוו קראטש יוזא טינ זיא סע זא ,סױא ךיז טזָאל ,ךוּב םוצ וצ
 .וויטקעיּבָא

* + 

 א

 ,קילּבנָא ןטשרע ןפא ,גולפ ןיא .ךוּב ןופ גנוטאטשסיוא רעשינכעט רעד ןגעוו לָאקמעדױק
 .ןיילא וטפוא ןראפ ַײשּפָא סעּפע טגירק עמ ,סיורג ןַײז טימ קורדנַײא ןא ךוּב סָאד טכאמ
 ,ץאז-טיטעּפ טימ טקאּפעגנָא ןטַײז עסיורג 500 טאמיק טלאה סָאװ ,ךוּב א !טַײקינײלק א
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 - ןיא סיורא טײג סע סָאװ ,ץ לא ןּבירשאּב - רָאי ןייא ראפ רָאנ ןרעמונ 10,000 א אּב
 א ןיא ךעלעקיטרא עטסנעלק יד עליפא ןטימעגסיוא טינ ,טלעװ רערָאג רעד ףא שידִיי
 טל; רָאנ ,טסָארּפ יוזא טינ ,ןסיװ ריא טפראד ,סע זיא טכאמעג ןוא ;טאלּב רעטסדנימ
 עשיסַײרּפ יד ןופ םילָאלק-רירטסיגער יד, טול ,"...עדמערפ ןופ קיטקארּפ ןוא עירָאעט רעד
 -ניא רעלעסירּב םעד ןופ םעטסיס-ריציפיסאלק רעלאמיצעד רעד ןוא ןקעטָאילּביּב-עכולעמ
 ."טוטיטסניא ןשיפארגָא;לּביּב .ןלאנָאיצאנרעט

 -נָא עּפאנק ןוא עיצקורטסניא רעשיסַײרּפ רעד ןופ םידיסכ עסיורג ןייק טינ ןענַײז רימ
 -ילט רימ ןּבָאה סרעדנוזאּב .ןטנאלראוו עריא עלא ןיא םעטסיס-רענעצַיויד רעד ןופ רעגנעה
 -ָאדמעד ןיא טעדנעװעגנָא טרעװ יז יװ םרָאּפ רעד ןיא םעטסיס רעלאמיצעד רעד וצ סענ
 .ךוּב ןקיז

 -ָאעדיא רעזאושזרוּב רעד ןופ טקודָארּפ א ;ךרוד ןוא ךרוד זיא םעטסיס עלאמיצעד יד
 . ראפסָאװ ,(1 סאלק) ןָאנּבױא םעד טמענראפ עיפָאס ָאליפ סָאװ ,ןיילא סָאד ןיוש .עיגָאל
 סָאװ (2 סאלק רעצנאג רעד) טרָא קידעװָאקעּב אזא ןרָאװעג ןּבעגעגּפָא יא עיגילער
 ןטפאשנסיװ עלאיצָאס יד ןופ ןסירעגּפָא ןצנאגניא זיא (9 סַאלק) עטכישעג
 יד ןריציפיסאלק וצ םעטסיס רעד ןופ גנאגוצ ןשיטסילאעדיא-ארטלוא םעד טזַײװאּב--,(3 סאלק)
 10 יד ןשיװצ ןטפאשנסיו יד ןלײטנַײא םאּב רָאנ טינ ןקרעמ וצ זיא סָאד .ןטפאשנסיוו
 יה .זא .א סעיצקעס ,סעיזיוויד עקידרעטַײװ יד ןלייטעצ .םאֹּב ךיוא רָאנ ,ןסאלק-טּפיוה
 ןוא סאלק ןצנאג א ךיז ראפ רערעדעי טָאה עיגילער ןוא עיפָאסָאליפ זא ,דלאּביװ םערָאװ
 -נסיו (עשיגָאלָאנכעט רעדָא) עשיגָאלָאיצָאס יװ ,ןסקעלּפמָאק עסיורג עכלעזא ,טרעקראפ
 רעייז טָאה "לּביּב , ,לשָאמעל ,זא ,ךיז טמוקאּב ,סאלק ןייא ןיא טראּפשעגנַײרא ןענַײז ןטפאש
  "ט ָאג. :רעדָא ;(.ל) 335.5 זיא "םזינינעל, רעּבָא ,22--סקעדניא ןטעשָאּפ ןוא ןצרוק א
 -ענפוא-ָאידארא ,133 -- "םזיטלוק ָא, ;33189 - *ןקַײרטש, ,2231 ויא
 -אּב ןענַײז ,רעדמערפ ודנוא ןענַײז סָאװ ,ןכאז זא ,סע טסײה (!) 621.38466--"רעמ
 זדנוא ראפ ןּבָאה סָאװ ,יד ןוא ,רעכעלקילּברעּביא ןענַײז ןוא ןסקעדניא עצרוק טימ טנכייצ
 ןלאמיצעד םעד ןיא טרעטנָאלּפראפ ןוא טקוראפ רעמ ץלא ןענַײז ,סערעטניא ןרעסערג א
 .טניריּבאל-ןרעפיצ

 ןופ רענגעק טּפָא ןענַײז ןפארגָאילּביּב עטנרעלעג עזאושזרוּב עליפא זא ,ןגָאז ףראד עמ
 .רעּביא רָאנ ,םימַײט עשיגָאלָאעדיא רעּביא טינ ,ךיז טייטשראפ ,םעטסיס רעלאמיצעד רעד
 ןראּפשוצנַײרא סיוא רעִירּפא ןלעטש רימ זא ,דלאּביװ ,ןסעמערעדניא .ןוויטָאמ עשיטקארּפ ןייר
 ,טקנוּפ ןּבָאה זומ סאלק רעדעי ןוא ןסאלק 10 ןיא עקפאד טפאשנסיוו רעד ןופ ןגַײװצ עלא
 ראפ ןפאש ןיילא םעד טימ טסייה ,.װ .זא .א סעיזיוויד 10 יו ,רעקיצניװ טינ ןוא רעמ סינ
 ןפוטשנַײרא דלאווג טימ ןעמ זומ ןענילּפיצסיד ערע דנוואּב עקינייא :לטעּב-םָאדס א ךיז
 ,רעצעלּפ ענעמונראפ ןייק טינ עַײרפ ןסיוא ןּבַײלּב ןלאפ ערעדנא ןיא ןוא ,סאלק ןייא ןיא
 (551.1)"עיגָאלָאר ָא ע ט ע מ , טפאשנסיוו עקידנעטשטסּבלעז יד זא ,סיוא עקאט רעּבירעד טמוק
 ;(עיגַאלָאליפ) 4 סאלק ןיא ןוא ,עיגָאל ָא עג ןופ לײטּפָא-ּבוס-ּבוס סלא טקעטשראפ זיא
 .-ראפ ןייק טינ ןּבילּבראפ ןענַײז ,(רוטארעטיל) 8 סאלק ןופ ןסירעגּפָא ךעלטסניק זיא סָאװ
 -סיד רעסיװעג א ראפ טרָא ַײרפ ןייק טינ לָאמא טעַײטס סע סָאװ ,םעד ןופ .רעטרע ענעמונ
 ןפױא ןכעלטסניק א ףא ףיונוצ ןעמ טרָאּפ שינאכעמ סָאװ ,סָאד ךיוא ךיז טמענ ,ןילּפיצ
 ריא טָאה (ןטפאשנסיו עטעדנעװעגנָא) 6 סאלק ןיא :סאלק ןייא ןיא ןכאז עדמערפ-דליוו
 -יבש, ךיוא ,(6221) "קינכעטָארטקעלע, ןוא (611) "עימָאט אנא, טימ ןעמאזוצ
 טפערט (ןטפאשנסיוו עלאיצָאס) 3 סאלק ןיא ,רעדָא ;(648) "ַײרעש עװ, ,(687) "ַײרעד
 ירענטרעגרעדניקג ןוא (3557) 'עירעלאװאק, רעּביא רוטארעטיל ןעמאזוצ ריא
 רעטרַיצילּפמָאק אזא ןיא ךָאנ ןוא ,םעטסיס-רעפיצ א ןיא לאלכיּב זיא ,םעד רעסיוא .(372.21)
 ןױש טרעװ רעפיצ רעקיטכיר-טינ ןייא טימ ןוא סעַאט א ןכאמ וצ גנירג רעייז ,וצרעד
 ןיא עליפא ,וועגא .טַײטאּב רעדנא ןא רָאג טמוקאּב סָאװ לָאװמיס רעצנאג רעד טזַײרגראפ
 ןיא טינ טַײװ םעטסיס עלאמיצעד יד ןעמ טצונאּב ,טמאטש םעטסיס יד ןענאוונופ ,עקירעמא
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 ןגעק ךיוא סנטסיימ ןענַײז ןקעטָאִילּביּב עשיסַײרּפ יד ,ןקעטָאילּביּב עכעלטפאשנסיוו עלא

 -יּב עשישטַײד יד ןופ גנולמאזראפ רעט-24 רעד ףא ,1928 רָאי סָאד ןעװעג זיא יוזא .ריא

 .(גםעטסיס רעקיזָאדרעד ןגעק ןעגנוטעדטסיורא עפראש ,ןעגניטעג ןיא סרעקעטָא;לּב
 -יצאנרעטניא רָאג טינ ,טיוּבעג שיגָאל טינ םעטסיס עלאמיצעד יד זיא ,ןעעז רימ יװ

 ךָאנ טסעומש רעװ .םעווקאּב קראטש טינ לאלכיּב ןוא ,(?יקסנושאי .י טניימ סע יװ ,לאנָא
 ןטגערפעגּפָא עדאװא ןוא עדאװא סע זיא --"רעכיּברָאי יד, ןיא טצונעג זיא סע יװ ,יוזא
 ןעו םערָאװ .טרירָאנגיא ןצגאגניא רענעײל םענופ ןסערעטניא יד ךָאד ןענַײז ָאד לַײװ
 רעּבירא יד טפראדאּב ךָאד ןעמ טלָאװ ,ךיוא רענעײל םעד טאהעג ןעניזניא טלָאװ עמ
 ןַײז טכַײל לָאז סע וא ,יוזא ןלעטשטיוא ןוא ןריזיטאמעטסיס ןסנייא עשיפארגָאילּביב 0
 ןעמ זומ ,ךוּב םעד ןצונוצ וצ טײג עמ רעדייא זא ,ךיז טמוקאּב ָאד .ייז ןיא ךיז ןריטנעַירָא וצ
 ןיא םעטסיס רעלַאמיצעד רעד ןופ ןעגנולײטּפָא, עלעּבאט עצנאג יד ןרעזאכסיוא טוג רעירפ
 זא ,רערָא "קיטסיטאטס; זיא 31 זא ,טינ טסייװ ריא ּביוא ,טינא ;(אא ,אוא .ז) "ךוּברָאי
 טינ לאלרעטאמ ןקיַאדמעד ןיוש ריא טעװ ,"רוטארעטיל עשיראגנוא יא 1
 ,ךוּב ןיא ןכוזּפַא גנירג יוזא

 עטסראטנעמעלע יד ןסיװ טנעמעג ןיוש טָאה אווייי ןופ עלארטנעצ עשיפארגָאילּביּב יד
 רעדָא שישטַײד עדאיל א טוט סע סָאװ ,סָאד ןוט ןוא עיפארגָאילּביּב רעד ןופ גנורעדַאפ
 --טעּברא רעשיפארנָא;לּביּב א ןופ טדערעגּפָא ןיוש -- לכיּב ךעלטפאשנסיו-רעלוּפָאּפ שילגנע
 .ךוּב םנצ רעטס:יגערכאז ןכעלריפסיוא ןא ןּבעג ןוא

 ךָאד זיא סע ,ןרידוטש םוצ רַאנ רעדָא ןענעײל םוצ טינ זיא ךוּב שיפארגָאְילּביּב א
 -כאז םעיונעג א ןָא ןיא -- ,לאלרעטאמ ןשירארעטיל ןופ רעזַײװנָא ןא ,ךוּב-ספליה א
 -יפעג טעװ עמ זיּב ןטַײז לָאצ עשפיה א ןרעטעלּבוצרעּביא ןעמוקסיוא ךָאד טעװ רעטסיגער
 ןוא טַײצ גונעג ןּבָאה ןוא ןלאּב א ןַײז ךָאד ןעמ ףראד וצרעד ןוא ,טכוז עמ סָאװ סָאד ןענ

 לטעצכװ, א ןאראפ יא אװ'יי ןופ "רעכיּברָאי עשיפַארגָאילּביּב , יד ןיא ,סעמע .דלודעג

 -ָאזרעּפ, רעדייא ,סעמעט ,ןכאז רעכיג ךָאד טריסערעטניא רענעייל םעד רעּבָא ,"ןעמענ ןופ

 ןכאו עשיטקארפ ןופ טינ ךָאד ןָאק עמ .'ןקורד ןוא ןגאלדאפ, עליפא ןוא "ןעמינַאנא ,ןענ

 --יילא רעלעטשפיונוצ םעד רָאנ קידנעטשראפ ןַײז ןלָאז סָאװ ,"תומש , עשיטסילאּבאק ןפאש
 לטעצכוז ןיא ןעמענ יד אב ןרעפיצ יד טימ זא ,ןשטַײטסוא ,לשָאמעל ,טפראדאּב ךָאד ןעמ טָאה

 גנאל יװא טעװ רע זא ,רענעײל ןפא ךיז ןעמ טוָאלראפ ָאד .ןוּב ןיא טַײז יד ןעמ טנײמ

 סא ךָאד טגָאורט לכיײס רעד םערָאװ ,ןסױטשנָא ןיילא ךיז טעװ רע זיג טנאוו א ןּפאט

 רעד ןופ רעמונ ןקידנפיול םעד ןּבעגנָא ןעװעג רעכַײלג טלָאװ ךוּב אזא ןיא זא ,טרעקראפ
 סָאד ןעניפעג טעװ עמ זיּב טַײז ןצנאג םעד ןקוקרעּביא טרָאּפשראפ ןעמ טלָאװ ,עּבאגסיוא
 -כוז .טפראדעג עדאוא סע ןעמ טלָאװ סע ןרעלקרעד טעכָאּפַאה לָאכעל--,טכוז עמ סָאװ
 טלעװ רעד ןיא םאטס טינ ןוא םילָאלק עסיוװעג טױל ךיז ןכאמ סערטכיגערכאז ,ןעלטעצ

 ןגעו רוטארעטיל עשּפיה א ָאד ןיוש ךָאד זיא סע .ןטסולגראפ ךיז טעװ םענייא יװ ,ןַײרא
 טָאה ףָאסלָאקפָאס טעמכאמ ,םעד ףא ןטלאהרא רעגנעל לסיּבא ךיז ןּבָאה רימ .(?ךיוא םעד

 /,68118101840 {טז+ 1טנ1ססנפפוטס86ת" . 1:610219, 1928, 8. 8195 4 :ע (4

 :עז םעטסיס רעלאמיצעד רעד רעּביא קיטירק עכעלפערט א ןוא גנולדנאהּפָא עיונעג א

 5 6 ממ 616 61, 6 6 01 ,ע--םהמףטטסמ 606/ 2101108/80216, 11 240:826. 1:61/218, 1681 ר /ס/ֿפסזמגממ

:168--144 .5 ,1924 
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 -רָאװעגנָא ןשּפיה םעד ןיא רעזַײװגעװ רעקיצנייא רעד ןַײז טלָאזעג "לטעצכוז , עקיזָאד סָאד
 טכער טינ ויא סָאד סָאװראפ קיסָארדראפ רעּבירעד זיא ,ךוּב ןיא סָאװ ,לא;רעטאמ םענעפ
 .טכאמעג

  עיצארעמונ עקִיײלרעסקעז א טריפעגנַײא זיא *רעכיּברָאי, יד ןיא .טקעפעד א ךָאנ
 -ַארעטיל ,טּפַאשנסיװ, וװ ;?רעטעלּבגָאטניײא, וו ;1926 ,"סעּבַאגסוא עשידָאירעּפ, ! :ראפ
 -סיוא עשירדָאירעּפ, צו ;1927 רעכיּב צ ;"1921 קידָאירעּפ, וע :*1926 ןיא טסנוק ןוא רוט

 .רעדנאנאפ ךיז בַײלק ,עירעּב א ַײז ֹוד ןוא ."ןכַארּפש ערעדנַא ןיא סעּב
 רעד ןופ ּבײהנָא זיא--לָאמנייא רָאנ ןעמ טיג (סקעדניא) גנונעכייצאּב-סאלק םעד ,רעדיוו

 -טנא םעד ןכוזוצּפָא רערעװש טכאמ סָאד .רעדנוזאּב לטַײז רעדעי ףא טינ ןוא ,גנולײטּפָא
 .לאירעטאמ ןקידנכערּפש

 -עגנָא ָאד זיא יז יוזא יװ ןוא עיצאקיפיסאלק רעלאמיצעד רעד ֹוצ םוא ךיז ןרעק רימ
 -אקיפיסאלק רעלאמיצעד רעד ןופ רעגנעהנָא רעקראטש א ,יקסראנדָאּב .ס .ּב .טדנעוו
 -ארגָא;לּביּב ןשידנעלסורלא ןטשרע ןפא גארטרָאפ ןַײז ןיא טנרָאװעג טכער טימ טָאה ,עיצ
 ןיא טלּפירקראפ עמ יװ ,ךיז טקרעמאּב טַײצ עטצעל יד זא ,(1926 .קעד ןט"3) רָאפפיונוצ ןשיפ
 -טנװאהאּב טינ ןופ ווָאר סָאד ךיז טמענ סָאד ןוא .םעטסיס עלאמיצעד יד עקיטקארּפ רעד
 יװ ךיז טוט רערעדעי .ןסאלק 'יד ןיא ןלעטשנַײא םאּב ךוּב םעד ןענעק טינ ןופ ,טַײק
 עיידיא יד ,טַײקכעלטַײהניײא יד טרעטשעצ ןצנאגניא טרעװ סע זא יוזא ,ןַײא םיא טלאפ סע
 .(1 םעטסיס רעד ןיא "טַײקשילאנָאיצאנרעטניא , רעד ןוַפ

 םאּב גנאג םענעגיא ריא ךיוא ךיז טָאה א"וויי םאֹּב עלארטנעצ עשיפארגָאַילּביּב יד
 םעד ןופ ַײס ןוא רענאקירעמא םעד ןופ ַײס ּפַא ךעלטפָא טערט יז ,ןריציפיסאלק
 רָאג ןיּב ןיוש טקירעװשראפ סָאד ןוא ,םעטסיס רעלאמיצעד רעד ןופ טנאיראוו רעלעסירּב
 ךָאנ ףראד עמ ,םעטסיס יד ןענעק קיצניװ זיא ָאד לַײװ ,ךוּב ןיא ןכוזוצּפָא סעּפע
 םאֹּב עלארטנעצ רעשיפארגָאָילּביּב רעד ןופ "ןלאפנַײא, עלא ןיא טנוואהאּב ןַײז וצרעד
 .א"וויי

 ףא ךעלכיּבנרעל---סעיטאמָאטסערכ סעּפע סָאװראפ ,ןייטשראפ וצ טינ עקאט זיא יוזא
 ןוא גנואיצרעד,--37 ןיא טלעטשעגנַײרא ןענַײז (.דנא ןוא 1.823 ,1.817--1.813 א:א:) ךארּפש
 (ךעלכיּב-גיילסיוא ,סעקיטאמארג) ךארּפש ףא ךעלכיּבנרעל ערעדנא רעּבָא ,"ןדיי ייּב גנודליּב
 ,2.299 א:אנ) (5 ,4) ןסאלק ערעייז ןיא ןָא ןעמ טיג טפאשנסיוורוטאנ ןוא קיטאמעטאמ רעדָא
 ?(.דנא ןוא 2.411 ,2.410 ,0

 -שיריי ןופ סַארגָארּפ-- ש .ח ,ןַאדוַאק, :סעמארגָארּפלוש טימ זיא ענעגייא סָאד
 -ליּב ,גנואיצרעד,) 37 זיא (2.166 26) "ןלושטַילָאּפ ראפ םַארגָארּפ יד , ,(1.821 26) *...דומיל
 רעקירָאינּביז רעד ןיא רוטרַאעטיל ןוא שידיי ןופ םַארגָארּפ רעד רעטנוא רעּבָא ,("גנוד
 -רוטַאנ ןופ םַארגַארּפ, ;("רוטַארעטיל עשידיי,) 892.49 ןיוש טייטש (710 ת5--1927) *...לוש
 ןטייווצ ןרַאפ ןעמַארגָארּפ, רעּבָא ,("קינַאטָאּב ,) 58 טריסקעדנִיראפ זיא (111 א ,טרָאד) "דומיל
 .טרעטנָאלּפ עמ זא ,זיא ץלא ןופ רעגרע .37 לָאמארעדיוו -- (712 4 ,טרָאד) *...רטנעצנָאק
 לָאֿמא ןוא טרָא ןייא ןיא לָאמא ןעמ טלעטש טלאהניא ןּבלעזמעד ןוא ןייא ןופ לאירעטאמ
 ןוא (יסעּבַאגסױא עשידָאירעּפ,) ו ןלײטּפָא ערעדנוזאּב טָאה עמ זא ,דלאּביװ ,ןטייווצ א ןיא
 -רעדניק עלא יד ןעמונעגנַײרא טינ רעהא ןעמ טָאה סָאװראפ זיא ,("רעטעלּבגָאטנייא,) וו
 -ָאהמַא סיוא,, זיא סָאװ טימ ,רעדָא (5? (.לג .ד .א 1,798 ,1.796 ,1.786 ,1.779 א) ןלאנרושז
 א, ןופ רעגרע (2.154 29) "...גָאטױעױרפ םעד טעמדיװעג ,גנוטייצ עקיגָאטניײא .סעצַאר
 רעדָא (22 א5) .."ץנש רענירג רעק, ,(42 א) "טַאלּב-חסּפ טרירטסוליא .חסּפ ףיוא הּכלמ

 :עז 4

 םעסדאסעקהץעצססאחס תבמססדעה) גצקמבצ עמתהמהמהסצמצה 6260עװקב. 06-508 תחת 2:00808080צ ךץעעפפקסא-
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 .(146 ן8) *ךעלעמייּב עקנינירג ידע ראפ טסכאמעג ןעמ טָאה םאנסיוא ןא (?
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 ,רעדָא ?סעּבאגסיוא עשידָאירעּפ עלא ןשיווצ ָאי ןעייטש יד סָאװ ,(58 16) "ךילּפערק עטעפ,
 (1.886 26) "דניק ןופ המשנ רעד םורַא ףמַאק רעד .ד .ה ,רעדָארּב , זיא סָאװראפ ,רעגייטשא
 .םוּתי םנופ המשנ יד .ג .ק ,סרעטעּפ, ןוא ,(27 (== 924) ןיא טייטש) עגארפ-גנויצרעד א ָאי

 (289 גט) "םותי םנופ גנולדנַאהַאּב רעשיגָאגַאדעּפ ןוא גנוצַאשּפָא רעשיגָאלַאכיסּפ רעד ןגעוו
 רע לַײװ ,ראפרעד רָאנ ,(126 ןיא טלעטשראפ) ןעיניא רעשיגָאלָאכיסּפ רעטיול א ןיוש זיא
 ? םעסָאי א ,ךעּבענ ,זיא

 טרָאװ א, ןיא ךַײרנַײװ .מ ר"ד סיוא ךיז טקירד סע יװ ,"טפאשטינעג טינ, לסיּבא רעייז
 רעקָאר ףלָאדור ןגעוו לקיטרא ןּבלעזמעד ןוא ןייא טמענ עמ זא ,וצרעד טכיירגרעד ,"רעירפ
 ןוא (1.385 26) "ןדיי ייּב רעטעּברַא ןוא טעּברַא,--231 ןיא לָאמנייא סע טגָארטראפ עמ ןוא
 טוט עמ .(1.547 26) *םזיכרַאנַא .םוינומָאק .םזילַאיצָאס ,--235 ןיא טרָאװ אּב טרָאװ לָאמאכָאנ
 טקעטש ךוּב ןּבלעזמעד ףא עיזנעצער יד ןוא ,לײטּפָא ןייא ןיא ןעמ טיג ךוּב םעד :רעסעּב
 -אקאמ טימ "ּבולק רעטעּברַא רעד, ךוּב סדאטשנוייא סקאמ .טרָא שירפ א ןיא ןַײרא ןעמ
 ,"גנודליּב-לוש-רעסיוא,,--374 ןיא טלעטשעגנַײרא זיא (2,155 24) טַײז רעד אּב עיזנעצער א סנָאג
 -ראפ ןיוש זיא (1.267 ך) רעדנוזאּב לכיּב ןּבלעזמעד ףא עיזנעצער סנָאגאקאמ לָאמא רעדַײװ
 רעשּפיה א לאלכיּב ָאד ןיא סעיזנעצער יד טימ ."רעטעּברַא ןוא טעּברַא,--2321 ןיא טקור
 סָאװ ,רעכיּב ןגעוו ןעגנולדנאהּפָא, זא ,ןעמ טרעכיזראפ ךוּב םוצ דיירָאפ רעד ןיא .רעטנָאלּפ
 עקיָאדיד זא יוזא ,עפוג רעכיּב יד אּב ןרָאװעג טנכייצראפ ןענַײז ,1926 ןיא סיורא ןענַײז
 טוט ןוט ןוא (אצו ,אצ .ז) "ןעגנולײטּפָא עקירעהעג ערעייז ןיא טינ ןיוש ןרירוגיפ ןעלקיטרא
 טיג עמ (2 ,טקעיּבָא ןטריזנעצער םעד אּב דלאּב סעיונעצער יד טיג עמ (1 :לָאמא יװ ןעמ
 -שימ אזא .רעדנוזאּב יא ,ךוּכ םאֹּב יא--לָאמ ייװצ יז טיג עמ (3 ,רעדנוזאּב עיזנעצער יד
 ןוא 1.213 ,1.301 ;1.215 ,1.204 ;259 ,225 ;8.692 ,316 ;85 44 ןרעמונ יד אֹּב ריא טָאה שאמ
 ויא ,לאירעטאמ םעד ןריפורג םאֹּב קיטפאהדנאטש טינ זיא ןעמ לפיוו ףא טזַײװ סָאד ,דנא
 ךיז טכאמ סע ּוװ ןַײרא ןעמ טלעטש ,טייג סע סָאװ ּוװ ןלעױּפ טינ ךיז אּב ןעק עמ לַײװ
 .שרעדנא לָאמ רעדעי ןוא

 -עט --"טנהאנ ןענייז חישמ ןופ געט יד-- ַאמענ,--212 26 :זיא וצרעד עַײר א ךָאנ
 עיּפָאסַאליפ עטכע א"וויי אּב ןענַײז "סערּפסקע ןשידיי, ןיא טקורדעג ןזיומעלאש עשיּפָאסָא
 --2 ןיא טסָארּפ ,"לאירעטאמ ךעִישַאמ , ןדעי יװ ,סע ןּכעג טָאטשנא ,('ףוג ןוא טסייג,--- 13)
 : ."עיגילער,

 ןיא ןוא ,ָאי רָאי ןט319217 ןיא טרירוגיפ ,"סעיפארגָאיּב, -- 92 לײטּפָאּבוס רעד
 ריש א ןַא וצ טכארּבעג עקאט טָאה סָאד ןיא ,טפאשעגּפָא ןטולכאל רע זיא 1926 רָאָי

 -נוטַײצ יד ןיא ןעלקיטרא עשיפארגָאיּב ןוא קיטסירַאמַײמ-ײליּבוי ,לשַאמעל ,זיא יוזא .ןזָאירוק
 עלאיצַאס יד ןופ לט א ןרָאװעג יקסנישטשעל וװָאקאי ןוא יקסווָאלטישז םִיאכ ןגעוװ ןעג
 "עיפארגָאיּבאטװא ס'דרָאּבגראװש .ש, :(.דנא ןוא 477 ,413 ,410 גת עז) ןטפאשנסיוו
 ."קיטילָאּפ,ןענַײז .דנא ןוא (524 :א6) "שנעמ סלַא ןוא דיא סלַא דרָאּבצרַאװש , ,(553 29)
 -ייא סָאד ."ע ט כיש עג, ןיא ןַײרא זיא (9.452 24) "דיסח רערעג ַא ןופ ןהוז רעד ווָאניױװטײל,
 ן'טימ םיחוּכװ ענייז ןוא רעוװעשטידרעּב קחצי ױל יּבר, עטכישעג רעטױל זיא ענעג
 ."לרעּפ, עניוזא ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא (9.528 28) "עשּב"ר

 -סיוא ןענוגראפ ךיז ןעלקיטרא ריפ ןוא לכיּב ןייא ּבילוצ טָאה אוו"יי רעד סָאװ סָאד
 "םזינינעל, ראפ) ךעלדנעטשראפ זיא -- "לּביּב ראפ 22 עיזיויד רעדנוזאּב א ןלייט

 -נַײרא טינ ןעמ טָאה עשזיסָאװרצפ רַאנ ,(טקעלקעג טינ טרָא ןייק טָאה "םזיסקראמ, רעדָא
 "...תולעמ גיצפנופ נוא אייווצ טימ יבצ תלחנו הניארו הניאצ רפס, םעד ךיוא רעהא ןעמונעג
 ןופ ערעדנא ןוא ילעּביּב רעד ןיא םיריש עלעיציּפָא ןהעצ יד,---421 ת4 רעדָא ,(291 אפ)
 "דומלּת ן'רעּביא קרעװ ינ א--יבצ ,ןהֹּכי זיא סעפע סָאװ ראפ יצ ?עיגילער --6
 ?עיגילער טסָארּפ טינ ןוא "ץנעדורּפסירוי ,טכער,--24 עמאס זיּב שזא טקוראפ (1.644 26)

 ןָא ןעמ טיג "0, סאלק ןיא .ןסאלק ערעדנא עלא ןיא ךיוא זיא רעטנָאלּפ רעטכער א
 ,םעטסיס עלאמיצעד יד טינ סייוו סָאװ ,םעד ראפ .טעּברא-גאלראפ רעד ןגעו לאירעטאמ
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 / ןיא ןכוז רָאג סָאד ןָאד טעװ ,ָאי ןיוש סייװ סָאװ ,רעד ;דָאס א עסַײמ עצנאג יד ךָאד זיא
 ןרעמונ יד ןלעװ עליימעּב -- ,טעּברא-גאלראפ ןַײרא טלעטש טלעוו עצנאג יד ןיהּווװ ,4
 עּבלעזסָאד .ךוּב ןופ רעצונאּב ןראפ ןרעװ ןלאפראפ ןצנאגניא 29 ןוא 28 ,26 ,24 11 8
 עמ רָאנ סָאװ טראּפשעג ןעמ טָאה רעהא .('ןטפאשנסיוו עלאיצָאס,)--3 סאלק ןטימ זיא
 ןרָאטַאמרַאפער ןוא רעדנירג יד ןופ ןטילעג קראטש טָאה סאלק רעקיזָאדרעד ;טנעקעג טָאה
 -נעצ רעשיפארגָא;לּביּב רעד ןופ רעטעּבראטימ יד ךָאנ ןּבָאה ,םעטסיס רעלאמיצעד רעד ןופ
 ןעלקיטרא-גנוטַײצ ,לשָאמעל ,ָאד טָאה ריא .ןרעלק ןֹוא ןרעה ןופ טקיטעזעגנָא סע עלארט
 ןופ, רעדָא ,(485--418 .) "טָאג עמַאמ יד ,עדנעגעל רעכַאלטסירק רעד ןופ סוזעי ןגעװ;
 -כיּב עשיטסירטעלעּב-טכע עניוזא רעדָא (495--491 .:) "עיגילער ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװ
 ,(1.220 26) "רעדניק-םוטנעגייא-ּבייל , ןוא ,(506 א?:) "עיימ עצרַאװש יד .וװ ,ַאװעירטימד, :ךעל
 ןכאז ענייש עכלעזא ךָאנ ןוא ,קיטילָאּפ לײטּפָא םעד ןיא טנכעראפ ןענַײז

 -סיוא עשידָאירעּפ יד ןגעװ סעיזנעצער ליפ ןוא לופ זיא "רוטארעטיל, -- 8 סאלק ןיא
 רעד ראפ ךעלכיב עשידָאטעמ רעדָא .(דנא ןוא 8.849--8.832 ,3.815--8.806 .אנ:א:) סעּבאג
 -עטיל -- .א ,קשמד, ,(8.241 א:) *םעכײלַא-םעלָאש ןגעװ עמעט רעד וצ, :יװ ,לוש-טעּברא
 ,(8.449--8.447 .5) "ןןלוש עשידיי יד ןיא רוטַארעטיל ןופ דומיל ןגעוו} סעיסרוקסקע עשירַאר
 -רעפ יד ןופ עטכישעג יד -- ףָאגָאר ללה , ףא סעִיזנעצער סקיגרעיװ ךיוא ןטרָאד טָאה ריא
 : רָאג רעדָא ,(8.542--8.514 ת4) .דנא ןוא "ןרַאומעמ ס'רענגיפ ַארעװ, ,"ןעטַאַאטש עטגינייא
 .טעּברא עשיגָאלָאליפ ןיירא -- (8.552--8.551 ;4) "ליטס ןשידיא ןופ סעגארפ .א ,יקצעראז,

 -עגנַײרא ןענַײז "רֹוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ קיטירק ןוא עטכישעג, -- 892.49.09 ןיא
 ,(8.224 א?) ןאזנעבעל ןהכה םדא ןוא ,(8.424 .א!) קילאיּב רעטכיד עשִיערּבעה יד םילצולּפ ןלאפ
 ,(8,423--3.422 .א9) ץיווָאניּבאר ןַאעל -- "ץילמה,, ןופ רעטקאדער רעד ךיוא ןוא

 ליײטּפָאּבוס א לעִיצעּפס ָאד ןיא ךוּב ןיא זא דלאּביװ :סָאד ךיוא זיא ןרעלקרעד וצ טינ
 -עודנוא, --545 ,525 ,515 .א4 יד ןעוט סָאװ זיא (66 ,65 .ז) "םזיניטסעלַאֿפ,
 "רוטנעגַא עשידיא יד ןוא עניטסעלַאּכי ,"לארשי ץרא ןיא ןעמעלּבָארּפ עשיטילָאּפ ער
 ןעװעג עכיוז םזינָאיצ רעד טָאה ראפרעד ?"קיטילָאּפ,--322 לײטפָאּבוס ןיא .דנא ןוא
 "ןדיי ייּב עגַארפ עלַאנָאיצאנ, ןיא לָאמנייא --לָאמא טימ ןלײטּפָאּבוס ייוצ עצנאג וצ
 -רַאפ עשיטילַאּפפ אּב לָאמ טייװצ א ןוא ,(67--65 .ו) ("םזינויצ ,-- ג ?ײטּפָאּבוס)
 זיִא "טַאַאטשנעדוי, סלצרעה .(82--79 .ז) ("'ןטסיניצ,--ה לײטּפָאּבוס) ,"ןדיי ייּב ןעייט
 (1.150 .1.114 ,1.112 .) "טַאַאטשנעדוי, ןּבלעזמעד ןגעוו ןעלקיטרא ןוא (712 16) "םזינויצ,
 ךָאנ סע טָאה --"ןדיי ייּב ןעייטראּפ עשיטילָאּפ  ,רעגייטשא ,טמענ רעדַא ."ןטסינויצ , ןענַײז
 טגנערּב עמ סָאװ ,לאירעטאמ םוצ וצ ךיז טקוק עמ זא ."ערעדנא,--"ו, לכעלײטּפָא ןיילק א
 ןטסידנוּב ,ןטסינָאיצ עטנאקאּב טוג יד ךָאד ןענַײז סָאד ןא ,סיַא ךיז טזָאל ,רעהא
 טינ ןצנאגניא זיא ךיוא (.דנא ןוא 1.192 ,1.177 ,1.173 אֹנ עז) .רעִירפ סָאװ ,ןטסיקלָאפ
 ןוא "רעקעװ, רעד .ד ,ּבוש , "ערעדנא , יד ןיא ןַײרא ןעמ טראּפש סעּפע סָאװראפ ,רָאלק
 עשיטילָאּפ, לײטּפָא ןא ָאד ןיא'ס זא ,םענָאּפא ,טסעגראפ עמ .,(1.201 א6) "גנוטכיר ןייז
 ןיא ןפרָאװעצ זיא טינש ןּבלעזמעד ןוא ןייא ןופ ןלאירעטאמ ,ץרוק .(47--43 .ז) "עסערּפ
 .רעטרע ערעדנוזאּב 2

 זא ,טלאה ךַײרנַײװ .מ שטָאכ) רעסעּב ךאס ןַיק טינ זיא 1927 ןופ עיצאקיפיסאלק יד
 רעד .בקעי ,יקסניצשעל , םערָאװ ,(ןטעּברא רעסעּב טנרעלעגסיוא ןיוש ךיז טָאה עמ
 זא ,סױא טמוק ,("עגארפ עלאנָאיצאנ,) 323.1 טריסקעדניא זיא "םזינויצ ןופ טָארקנאּב
 ןוא רעּביױלג רַאפ עדָאגַאה , סרעלושטלא .ןעמינַאניס ןענַײז "עגארפ עלאנָאלצאנ , ןוא "םזינויצ,
 ןעמאזוצ טנכעראפ זיא ,טעלפמאּפ רעזעיגילער רענעכָארּפשעגסױא ןא ,(45) 26 "םיסרָאקיּפַא
 עזעיגילעריטנא , סאשעּב ,("עַיגילער עשידִיי ,) 296 ...ןיא "תודגה, עמורפ ןוא עטוג עלא טַימ
 --םָאט, :רעדָא .(64 ןא עז) 215 טימ טנרָאװאּב םעטסיס עלאמיצעד יד טָאה *רוטארעטיל
 .(892.49--93) "קיטסירטעלעּב רעדניק , ןיא טנכעראפ זיא (363 24) "ןצנוק עכעלטפַאשנסיװ .טיט
 ןופ עטכישעג,--892.49.009 זיא (291 ת:) *עיטַאמָאטסערכ עשירַארעטיל, סװָארּבא"

 טו א 7
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 -שירארעטיל .רעטעּברא רעגנוי, רעּבָא ,"קיטירק ןוא רוטארעטיל רעשידִיי רעד
 ,"גנואיצרעד ןוא גנודליּב, 27 ןיוש זיא (426 15) * ...עיטאמָאטסערכ עכעלטפאשלעזעג
 -קעדניא זיא רעזַײװנָא רעשיפארגָא:לּביּב א--(915 6) "רוטַארעטיל ןופ ןעלטעצ-רידנעמָאקער,
 םייח והילא ונּבר קידצה ןואגה ברה ןעגעוו תונורכז לַײט ַא, ןוא ,"רוט ארע טיל,--"8, טריס
 סָאד טנעקעג ןטלָאװ רימ ."עט כישעג עשידִיי,--(924==9) זיא (316 40 *...לצ"ז לעזיימ

 .טריפראפ טַײװ וצ זדנוא טלָאװ סָאד רָאנ ,ןרעגנעלראפ ךאסא ףא ךָאנ ןזַײרג לטעצ
 ןדייר ןייא ןיא ןטלאה סָאװ ,ןפארגָאילּביּב רענליװ יד אֹּב זא ,ןגָאז ןעמ ףראד לַאלכיּב

 רעד רעּביא םזילאמרָאפ רעד רעּבירא טגַײטש ,"טַײקשיטילַאּפא  ,"טַײקוװיטקעיּבָא ןגעוו
 -לר , רימ ןּבָאה 91 לײטּפָאּבוס ןיא .עיצאקיפיסאלק רעד ןיא עליפא ןעעזוצ זיא סָאד .קיגָאל
 םרָאפ יד טמיטשאּב סָאװ ,טנאנימרעטעד א יװ "סעזַײר סיוא ןעמ טלייט ךעלטנייוועג ."סעז
 -ארגָאיצָאס עכלעזא ןַײרא ןעַײג רעּבָא ָאד -- ,ןעגנוּבײרשאּב עשיפארגָאעג רעדָא -עזַײר ןופ
 ---10.300 איאנ *ןעליוּפ ןיא טיונ רעשידיא רעד ןופ רעדליּב .י .י ,רעגניז , : יװ ,ןעלקיטרא עשיפ
 -עמא ןיא תודיסח ןוא םידיסח, (10.313 26) "דנאלסוּרסייװ ןיא ןעּבעל עשידיא סָאד, ,8
 ראפ סע ןענעכער יז .לג .ד .א (10.449 ה:) "ףיוה, רעװָאקטרַאשט ןיא תוּכס, .(10.320 24) יַאקיר
 -כרוד ךיז ןענַײז ןעלקיטרא יד ןופ םִירּבאכעמ יד סָאװ ,סיוא טזַײװ ,ראפרעד רָאנ "סעזַײר,
 טראּפש סָאמ רערעסערג א ןיא ךָאנ ?דנאלסורסַײװ ןייק רעדָא ווָאקטרָאשט ןייק ןרָאפעג
 םעד ןופ ּפָא דנילּב טּבַײרש עמ ,ןּבַײרשאּב ןשיפארגָאילּביּב םאּב םזילאמרָאפ רעד סיורא
 :טײטש 2,285 26 זא ,טכאמעג ךיז טָאה רעּבירעד ; רעטָאּפ ןוא -- טקעיּבָא ןשיפארגָא;לּביּב
 ןּבירשעגנָא זיא 84 רעמונ ןיא ,'84 עז .גנולמאז-רָאלקלָאפ סיקסווָאקּפַארכ .ז ןופ
 טעװ םענייק זא ,טינ רעּבָא ןעד ןעמ סייוו יצ -- ,"גנולמַאז-רָאלקלָאפ ,י ק ס װָא ק ּפָארכ .ז,
 טמענ סע ?"ןופ , ...טרָאװגָאלש ןפא גנולמאז-רָאלקלָאפ סעקסווָאקּפארכ ןכוז וצ ןלאפנַײא טינ
 םעד ןוא ,שינעכייצראפ-טלאהניא ןופ ןּבירשעגרעּביא ןעמ טָאה לָאמנייא סָאװ ,ןופרעד ךיז
 .עפוג ךוּב ןיא לקיטרא ןופ ןעמָאנ ןטיול ןיוש לָאמ ןטייווצ

 -סיוא עשידַאירעּפ יד ןּבַײרשאּב סָאד זיא םזילאמרָאפ ןופ זַײװאּב רעטעליוּב א ךָאנ
 .גנושרָאפ רעשיפארגָאילּביּב ראפ סערעטניא ןרעדנוזאּב ַא טָאה עסערּפ עשידָאלרעּפ יד .סעּבאג,

 ןלערוטלוק ןוא ןשיטילָאּפ-ךעלטפאשלעזעג םענופ ןרָאטקאפ עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא ךָאד זיא יז
 -רָא ןוא ןעיצרעד וצ ,ןסאמ יד ןקריװאּב וצ רעװעג קיטכעמ א זיא עקידָאירעּפ יד .ןּבעל
 -טקעלָאק א ןוא טסידנאגאּפָארּפ רעויטקעלָאק א רָאנ טינ זיא גנוטַײצ יד ,, ; יז ןריזינאג
 1904 ,"ארקסיא,--ןינעל) "רָאטאזינאגרָא רעויטקעלָאק א ךיוא רָאנ ,רָאטאטיגא רעװ
 -לא ןוֿפ יונעג ןַײז עקידָא;רעּפ רעד ןופ גנוּבַײרשאּב עשיפארָגָא;לּביּב יד ףראד רעּבירעד
 ןוא ,עלארטנעצ רעשיפארגָאילּביּב רעד ןופ קוק רענַאלּבאש רעד טליג רעּבָא ָאד -- קיטַײז
 .לּפעק סָאד רָאנ ןריפארגָאטָאפ וצ ,עיפארגָאדעכס רעלעמרָאפ וצ סיוא רעּבירעד ךיז טזָאל סע
 עלא טינ סָאװ ,ךיז טמענ םעד ןופ .עליפא סע ןריגאדער עכריט יד ּפָא טינ ךיז טיג עמ
 ןטנעמעלע עשיפארנַאילּביּב יד ןלעטשסיוא ןיא ןעה ,ןּבירשאּב סנייצלא ןענַײ: סעּבאגסיוא
 -ָארּפ עקיטכיוו רעקינייװ עדארג ,;עּבאגסיוא רעד ןופ ךָאט םעד ןּבעגרעּביא ןיא ןעה ןוא
 ,ןעגנוטַײצ ערעקיטכיוו ןוא ערעסערג רעדייא ,טריניפעד רעמ ךיז ןעמוקאּב ןענאגרָא-ע;צנַיװ
 .מונ יד ךַײלגראפ) עּבאגסיוא רעד ףא ןּבעגעגנָא יוזא זיא קילעפוצ סָאװ ,ראפרעד רָאנ
 -ראטימ יד ןגעו .סעידעי עטסכעלטקניּפ יד ןָא לָאמא טיג עמ .(191 ןוא 60 טימ 182 ,5
 ןַא טינ טזַײװ עמ ןוא "ערושךןּפָאק, ןיא ןוא "לּפעק , ןיא יוניש ןטסנעלק ןגעװ ,רעטעּב
 עמ .(ָאטינ עפוג עּבאגסיוא רעד ףא זיא סע ּביוא) עּבאגסיוא רעד ןופ גנוטכיר רעד ןגעװ
 טָאה עמ ןוא ,"טּפָא יו טסואוואּבמוא, ,רעדָא "|ןזיװעגנָא טינ גנַאגרָאי,, ןקרעמאּב טינ ךיז טליופ
 .שערייפעּב ןזיװעגנָא טיג זיא סע סָאװ סָאד ,ךיז ןסיוורעד ,ןשרָאפוצסוא טינ סערעטניא ןייק
 טשטַײטעגסױא טינ רעּביא לָאמטּפָא טזָאל עמ .ןעלקיטרא ןוא ךעלכיּב טימ זיא עּבלעזסָאד
 -נעלגנע רעד ,יקסניטָאּבאשז, :רעגײטשא .טשינרָאג טגָאז ןיילא לּפעק סָאד ןעװ ,ןכאז
 (616 א) "סגידעומה לוח .ש ,רעגינ, ,(229 אפ) "ןיּב ךיא .ע .י ,ןאמדנאל, ,(285 18) רעד
 .דנא ןוא (242 א--1921) *...ןעשראוו} ָאֵא .רימידאלוו ,יקסניטָאּבאשז,
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 טּכאמעג עילאק ךאסא ףא ןעמ טָאה ,טרָא ןרָאּפש ןעמונעג ליפוצ טָאה עמ סָאװ ,םעד רעּביא
 טגנערּב עמ ּביוא) לאנרושז א ןיא טקורדעג זיא סָאװ ,ךוּב א ףא עיזנעצער א .עּבאגסיֹוא יד
 ,טקורדעג זיא עיזנעצער יד טַײז א ראפ סָאװ ףא ןָא טינ ןעמ טזַײװ (ךוּב ןטריזנעצער םאּב סע
 -נא ןוא עשיערבעה ראפ רעּבָא ,ןפרָאװעגסיורא ןעמ טָאה רעדיל עשידִיי וצ ךעלּפעק יד
 ,4,496--4,494 ,4.905--49023 ג:א? :עז) .טכארּבעג ָאי ךעלּפעק יד ןענַײז ןכארּפש ערעד
 -ָאירעּפ עשז-ערעסָאװ ,ןָא טינ טזַײװ עמ סָאװ ,ךיוא זיא טכעלש .(.דנא ןוא 5,016--0

 סָאמ א ראפ סָאװ ןיא ןוא ,טעּברא רעד ראפ טצונעגסיוא טרָאפ ןעמ טָאה סעּבאגסיוא עשיד
 ןּבעג וצ לאלק רענעמונעגנָא ןא טנַײה ןיוש ךָאד זיא סָאד .ןּבירשאּב שיטילאנא ייז ןענַײז
 ֹביּב רעטייווצ א יידעק ,טצונעג טָאה עמ סָאװ ,רוטארעטיל יד ןטעּברא עשיפארגָאָילּביּב ןיא
 .ןרעקמוא טינ םעד וצ ךיז לָאז ףארגָאיל

 -עגרעּביא יז ןּבָאה "רעכיּברָאי עשיפַארגָאילּביּב , יד סָאװ ,"ןעוטפוא עדמערּפ יד, ןופ
 ףא סָאװ ,עיצקורטסניא רעשיסַײרּפ רַעד ןופ עליפא .ןָא סָאװ קיצניװ ָאד ךיז טעז ,ןעמונ
 -ער טינ ּביוא ,ןּבילּבעג טינ דילָאּפוא דירָאס ןייק ָאד זיא ,טּפיױהרעד ךיז ןעמ טפוראפ ריא
 ןופ טרָא-קורד םעד ןּבַײרשאּב ןכָאנ וצ םיא ןלעטש ײז סָאװ ,(:) טקנוּפײװצ םעד ןענעכ
 דָאװ ,עמָאק א ןלעטש וצ געהיונ ךיז ןעמ זיא ווָאר סָאד סָאװ ,םעד טָאטשנא ,עּבאגסיוא רעד
 :רעגיטשא .טזָאלעגסיױרא עקאט ןעמ טָאה עיצקורטסניא רעד ןופ ןכאז-ךָאט םער
 ןענַײז סעִיטאמָאטסערכ ,סע:;גָאלַאטנא ,ווירּב ,סעיצאטרעסיד ןופ םירּבאכעמ ,רעגערטרָאפ
 עבאגסיוא רעד ףא זיא רעּבאכעמ רעד ּביוא ,רעדָא ,םירּבאכעמ ןייק לָאמעלא טינ יז אֹּב
 ,808 ,240 ,328 18:6) רעּבאכעמ ןייק ראפ טינ ײז אֹּב רע טריטסיזקע ,טרָא ןטשרע ןפא טינ
 עיצקורטסניא רעשיטַײרּפ רעד ןיא ןעוװ טייצ רעד ןיא .(.דנא ןוא 8.373--8.370 ,1.690 ,5
 .(:רעלעטשפיונוצ ןטיול ןלעטשסיוא ײז ףראד עמ זא ,טרעלקרעד שערייפעּב טרעװ
 -אלק עקידכעלַײק ןיא ףָאס םוצ ןעמ טלעטש ,עיצקֹורטסניא יד טנרעל ,רעגייטשא ,סעירעס
 2.421 ,2.425 גפנ) ןרעמאלק ןָא ןוא ךוּב ןופ לטיט ןיא עקפאד סָאד יז ןלעטש ,(? ןרעמ
 *עיצַארטסיגער רעׂשיפַארגָאילּביּב רעד ןופ תודוסי, ענעגייא ערעייז עליפא .(.דנא ןוא 7
 . טפיוהרעּביא ןוא קינכעט רעד ןופ םילָאלק טרעּפיהעגרעּביא זיא סע .טיהעגּפָא טינ ןענַײז
 ןזַײװנָא טנָאקעג ןטלָאװ רימ .ןגָאלָארקענ ,סעיזנעצער ןּבַײרשאּב ןפיוא םעד ןגעװ 34 טקנוּפ
 זדנוא טייג סָאד לַײװ ,רעציקעּב סע ןכאמ רימ רָאנ ,ןזָאלכרוד עכלעזא ךָאנ ןוא ךָאנ ףא
 .ןָא סָאװ קיצניוװ

 , :ןוַײרג עשיצארעמא עקינייא ךוּב ןיא ןטכיראפ וצ ָאד ַײדעק ךָאנ זיא סע
 ,רעשיסור ןײק טינ ןוא רעטכיד רעשיניארקוא ןא זיא ןָאלװאּפ| יַאלוַאּפ ,ַאנישטיט;

 -מוא; לּפעק א רעטנוא רעּבַײרש עטנאקאּב טוג ןענאּפשוצפוא ךערעד א ראפ סָאד זיא סָאװ ןוא
 --9.21514) רע ּפ ,ּפ מ א זא ,רעגייטשא ,ךיז ןסיוורעד טנָאקעג טינ ןעמ טָאה יצ ."עטמיטשאּב
 .ק ,רעּבעל ק ,דעוװש א זיא (9,22824) רַאמלַאיה ,גרעּברעדע צ ,זיוצנארפ א זיא 6
 א זיא (9232 ) עילַאמַא ,ןפארקס  :ןַײז ףראד| סָאר קס .שטַײד א זיא ( 2239 )
 .װ .זא ןוא .װ .זא ןוא ןרעגעװרָאנ

 = י *

 -טינעג-טינג :ץערעט ןטעשַאּפ א טימ ץלא סָאד ןרעפטנעראפ ,ךיז טייטשראפ ןַאק עמ
 ןיא ןטכארטנַײרא רעּבָא ךיז לָאז עמ ןעוו .עדיומ ןיילא ךיז זיא ךַײרנַײװ ר"ד יװ ,"טפאש
 טמאטש סָאד זא ,רָאלק ךַײלג טרעװ ,"רעכיּברָאי, יד ןופ ןזַײרג ןוא ןרעלעפ עלא יד טָא
 רָארּפשעגסױא ןוא רעטמיטשאּב א ןופ ,טשרעקירעד ,רָאנ -- ,"טפאשטינעג-טינ, ןופ זיױלּב טינ
 .עיגָאלָאעדיא רענעכ

 םיריוטקָאד עקירעּביא עלא יד ןוא יקצאש ריד ,ןַײרנַײװ ר"ד "דנַײרפ , עװעשָאכ יד
 עמ ,אֹהַא :שינָאריא ןעלכיימש ןוא סעציײלּפ יד טימ ןעִיצ םאטסאנימ ָאד ןלעװ א"וויי ןופ
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 רעד זא ,ןרעכיזראפ לָאמארעדיוו ןלעװ ןוא ! ךיוא עיפארגָאְילּביּב ןיא עינַאלָאעדיא ןיוש טכוז
 -טפאשנסיו א, זיא רע זא ,ןוא "ףמאק ןשיטילָאּפ ןעדעי רעסיוא, זיא טוטיטסניא רענליוו
 רעשיטסיסקראמ רעד ןופ ןייגסיורא ןפראד רעּבָא רימ ."טקאפ רעװיטקעיּבַא .ה .ד רעכעל
 עשינאגרָא ןא זיא ,טארפיּב טפאשנסיוו רעדעי ןוא ,לאלכיּב רוטלוק יד זא ,עכַאנאה-טנורג
 ןוא ,םעטסיס רעלאיצָאס רענעי רעדָא רעד ןופ לייט-דנאטשאּב רעשינאגרָא ןא ןוא עיצקנופ
 יד ךיז ןיא ןעלגיּפשּפָא טינ לָאז סָאװ ,טיּבעג רעכעלטפאשנסיוו אזא ָאטינ זיא רעּבירעד
 ,עיפארגָאילּביּב יװ ,ךאז "רעלארטיינ, אזא ןיא עליפא ןוא ;ןסערעטניא-ןסאלק ענעי רעדָא
 .ןטלאהאּב ריא רעטניה טגיל סָאװ ,קאלשרעטנוא-ןסאלק םעד ןכוזוצּפָא ןוא ןקעדוצפוא גנירג זיא
 -סאמעד טָאה רעוט-רוטלוק עשידִיי ןופ רָאפנעמאזוצ רעשידנאּבראפלא רעטייווצ רעד ןיוש
 -עי ןופ .(1"שידיי-סאמכָאכ, רענליו ןופ ףעצראּפ ןרענַאיצקאער-ךעלרעגריּבניילק םעד טריק
 וצ טרעטנעענרעד רעקראטש ןוא רערעמ ךַאנ א"וויי רעד ךיז טָאה רעטַײװ ןוא ןָא טַײצ רענ
 אּבר-אנעשוה םוא, ןוא ,"סמוטנעדוי סעד טפאשנסיוו , רעשיטסילאנַאיצאניזאושזרוּב רעד
 ןופ ץנערעפנַאק רעד ףא ענליו ןיא זיא -- גנונכערטַײצ סכַײרנַײװ ר"ד טול --"ץ"רּת תנש
 -שיגָאלָאעדיא ,רעקידלעָארסלי-לאלק-ךעלטַײהניײא ,רעקידנריר א ןרָאװעג טלעטשעגנַײא א"וויי
 טָא ןוא .טירטסלָאװ זיּב ןילרעּב ןופ ןוא ,ענליו זיּב םִיאלָאשורעי ןופ טנָארָפ רעשיטילָאּפ
 סיורא טראּפש עינָאלָאעדיא עשיטסישידִיי-שיטסילאנָאלצאנ ,עקידלעַארסיי-לאלק עקיזָאדיד
 סָאד .עיפארגָא;לּביב-א"וויי "רעשיייטראּפרעסיוא, ,רעוויטקעיּבַא טשרעמיולקימ רעד ןופ ךיוא

 ןופ ּבַײלקּפָא ןיא ַײס ,גנוּבַײרשאּב רעד ןיא ַײס ,גנוריזיטאמעטסיט רעד ןיא ס ךיז טליפ
 ."רעכיּברַאי , יד ןיא לאלרעטאמ ןצנאג םעד

 -יצעד יד לפיו ףא ןויװעג ןּבױא ןיוש רימ ןּבָאה גנוריזיטאמעטסיס רעד עייגענעּב
 ָאד רעּבָא ןליו רימ .ןפארגָא:לּביּב רענליוו יד ןופ ןטילעג טָאה םעטסיס-ריציפיטאלק עלאמ
 רעד ןופ יװ ,ןסיװ קינייוו רעדָא ןסיװ טינ ןופ ליפ יוזא טינ ךיז טמענ סָאד זא ,ןלעטשטסעפ
 "לאלרעטאמ ןשידִיי ןטערקנַאק רעזדנוא וצ ןעוטפוא עדמערפ יד ןסאפוצוצ , גנוגנערטשנָא
 רעצנאג ןַײז ןיא טקעלּפטנא ךיז טָאה ןסאּפוצ ןופ ןפיוא םעד ןיא טָא ןוא .(שווװ .ז ךַײרנַײװ)
 טָאה יוזא .עיגָאלָאעדיא-א"וויי רעד ןופ רעטקאראכ רערענַאיצקאער-שיטסישידיי רעד טכארּפ
 זיא (243 נא "טסייג ןכילשטנעמ ןגעװ , ןצכעטכארטאּב סלווער א סעפע זא ,ןעמוקאּב ךיז
 -ָאמ ןגעװ "טסעפינאמ רעזעיגילער,, א ;"עיפָאסָאליפ ,-- "רעכיּברָאי , יד ןיא טריציפיסאלק
 -- "תורּפּכ ןגָאלש וצ גהנמ רעד טמַאטש ןענַאװ ןופ, ;"עיּפָאסָאליפ,-- (225 .אנ) םזיכאיש
 ל"צז החמש ריאמ 'ר ןואג ןופ ךעלטרעװ ןוא ןדָאזיּפע , ;(2.216 אט) "העגייטשסנּבעל ,
 טימ ןייז טעװ סָאװ :ץיוורוה היבוט ברה, רעּביא סעִיזנעצער ;"רָאלקלָאפ , זיא -- (2.298 .א?)
 ;"רוטַארעטיל רעשידיי ןופ קיטירק ןוא עטכישעג ,-- (8.692--8,691 א) "לארשי תסנּכ רעד
 יד , ,(6.612 ,9) "...שודקה דוי םעד ןופ גנולהעצרע יכעלרעדניוו ןייא, ...םיקידצ רוא רפס,
 יו, ,םעד ןגעוו סעסַײמ עשידיסכ עדליוו ;(6.571 :6) "םלוג םעד טימ לר"המ תואלפנ עטכישעג
 השודקה-תוצצינ יד ףאונ ַא ץירפ ַא ייּב ןענופעגסיוא טָאה וועשטידרּבמ קחצי יול 'ר ױזַא
 -עטיל עשידִיי, ןענַײז .לג .ד .א (6.844--6.820 26) "שרוש רעייז וצ ןעװעג הלעמ יז ןוא
 ...?רוטַאר

 -ליג, יד ןעיצוצ רעטַײװ ןוא ןטיהוצּפָא ץנעדנעט יד זיא טעליוּב סרעדנוזאּב רָאג
 סלא ,א'ויי םאֹּב טנכעראפ זיא סָאװ ןוא יוזא יװ ,םעד ןיא-- טַײקשידִיי ןופ "טייק ענעד
 םענעי רעדָא םעד ןיא ןדיי ןופ עטכישעג יד זיא ענליוו-יימכאכ יד ראפ ."עטכישעג,
 סָאװ ,גנורעקלעפאּב-דנאל רעצנאג רעד ןופ לייט ןטמיטשאּב א ןופ עטכישעג יד טינ ,דנאל
 -דנאל רעצנאג רעד ןופ סקעלּפמָאק ןשימָאנַאקע-לאירָאטירעט ןצנאג םענופ טגנידאּב זיא
 רעד ןופ עטכישעג ענעסַאלשעגּפָא ,עטרעדנוזעגּפָא םוקלופ א סָאד ןיא יז ראפ :עטכישעג
 -עמרעטעד זיא גנולקיווטנא ריא סָאװ ,טלעװ רעד רָאג ףא עיצאנ רעשידִיי רעכעלטַײהנײא

 ,"רעוט-רוטלוק עשידיי יד ןופ רָאפנעמאזוצ ןשידנאּבראפלא ןטייװצ םענופ סעיצילָאזער, :עז(

 ,46 ,45 :ז ,1928 ."גאלראפרטנעצ , ,ווָאקראכי
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 טָאטשנא זא ,ךיז טיײטשראפ .ןרָאטקאפ עלאנָאיצאנ ,"עטנענאמיא , ,עטסקינייװניא ןופ טרינ
 -עג רעשידיי רעד ןיא ןטקילפנָאק עשימָאנָאקע-לאיצַאס ןוא ןכורּפשרעדיװ-ןסאלק ןקעדפוא
 -לאנָאיצאנ רעטױל ףא ,"ןכעלשידִיי קיּבײא , םעד ףא ּפָארט םעד ןעמ טלעטש -- ,עטכיש

 אב טירט ןוא טירש ףא גנאג רעקיזָאדרעד ךיז טקרעמאּב ,עליימעמ .ןטנעמָאמ עלאנָאסרעּפ

 --םעטסיס רעלאמיצעד רעד ןופ 9 סאלק םוצ וצ ןעמוק יז ןעוו ,ןפארגָאילּביּב רענליוו יד

 -פָא יד -- ייז:אּב טריצנערעפיד טינ ויא'ס סָאװ ,ןופרעד טדערענּפָא ןיוש ."ע ט כיש ע ג, וצ

 גנולַײטּפָא רעד ןיא עליפא סָאװ ; "ןראומעמ , ןוא "עיפארגָאיּב , ,"עטכישעג-רוטלוק , ןעגנולייט

 ,(9,306 26) ײטנגוי יד ןוא ןינעל, עּפוק ןייא ןיא טרעגלאוועגפיונוצ זיא "עטכישעג עניימעגלא,
 ,(9.216 14) "ןעזיוה ןגָארט ןעמונעג ןשטנעמ ןּבָאה ןעו , ןוא ,(9,203 2:) "םיור עקילָאמַא יד,
 ןיא רָאנ ,ָאד טינ רימ ןּבָאה רעּבָא םזישיטעפ ןשיטסילאנָא;צאנ-ךעלרעגריּבניילק ןופ ײגָאּפא םעד

 יינימאה לָאק ןּבילקעגפיונוצ ןענַײז ָאד סָאװ ,םעדצוכ ."ןדיי ןופ עטכישעג, גנולײטּפָא רעד

 תונורכז, .שֹּב .צ יו ,ןעַײרעדױלּפ טאלג ןוא ןעגנוּבַײרשאּבנּבעל ,ךעלסעניורכיז ןוא סעניורכיז

 "ל"צז החמש ריאמ 'ר ...ןואגה ןגעוו ןציטָאנ עשיּפַארגָאיּב , ,(9.660 24) "הבישי רעקדָאּבָאלס ןופ

 ירד, ,(9.735 .א) "גרוּבזגיג לזוי ףסוי 'ר ןָארַאּב ןופ ערעירַאק ןוא ןּבעל סָאד, ,(9.662--9,661 .+)
 ןענַײז ןעמעלא םעדצוכא -- ,לָאצ א ןָא ןוא ריש א ןָא .וװ .זא .א (9.961--9,058 ;א!) "םידמושמ
 -ָארסיי-לאלק רעד ןופ ןלאירעטאמ עכלעזא "ןדיי ןופ עטכישעג , ןופ ןּבשעכ ןפא טנכעראפ

 ןופ שינעטער רעד, ,(9,677 ,4) "וניּבר השמ ןופ ןרהָאי רעדניק , :עסערּפ רעלעג רעקידלע
 רעד, ; (9,125 ג) * ל"ז רטנלס לארשי 'ר ייּב הרוּת תחמש, ,(9,150--9.747 ן) "היובא ןּב עשילא

 --10.141 אי) "באּב העשּת תינעּת םעד ןגעוו הירכז איבנ רעד, (9.921--9.919 ה?) ייוג-תּבש רעגולק
 -ָאלָאעט ןופ ץכעשימעג א ,טרָאװ ןייא טימ --(9.792--9.791 גא:) "שרדמ ןיא הרוּת ןּתמע ,(2

 -ילרש עכלעזא ךיוא ןַײרא ןעיײג רעהא--סעסַײמ עטסוּפ ןוא עיגָאלָאעכרא ,רַאלקלָאפ ןוא עיג

 ,"רא רעד :.שֹּב .צ) "עטכישעג רעשידיא רעד ןופ ןדלעה, :סדלעפנעזָאר .ש יװ ,ןצכעּב
 עקִילָאצמוא סיקצעדָארָאה ןוא (10.101--10.055 .א6) (ןואג רענליו רעד ,לאמכארק ןמחנ
 "הלותּב רערימדול, ;"רוחּב רעװעיאלָאקימ,) סענעדִיי ןוא ןדִיי עטוג ײלרעלָאק ןגעוו םירַאמַײמ
 טניורקעג טרעװ סעדיסכ ןוא עלָאּבאק ןגעוו טדער סָאװ ץלא לאלכיּב (9.708--9.687 ת) (.ג.ד.א
 עשיערבעה רעמעִיאלַאשורעי יד עליפא סָאװ טַײצ רעד ןיא--,"עטכישעג עשידיי, ןעמָאנ ןטימ

 .(1("עיגילער עשידִיי), 296 גנוליײטּפָא רעד ןיא ןלא;רעטאמ עלא יד טנכעראפ קעטַאילּביּב
 ןפארגָאילּביּב-א"ויי יד ןופ םזילאנָאיצאנ רעד זיא ןכָארּפשעגסױא רעקיניײװ טינ

 -ּפעק יד טינ טינ עמ ןוא טרָא טרָאּפש עמ .רעכיּב יד ןּבַײרשאּב ןופ טרא םעד ןיא ךיוא

 ןטייװצ ןּבעל סנייא טראה רעּבאכעמ ןייא ןופ ןעלקיטרא עלא טקורד עמ ,רעדיל ןופ ךעל
 .א "בוט םש לעּב יחבש, א וצ רעדָא "ןושל הנעמ, א וצ רעּבָא ןעמ טמוק ;סוג ןייא ןיא
 טינ ,טַײקלופ ןוא טַײקכעלטקניּפ רעזעלוּפורקס טימ סָאד ןעמ טּבַײרשאּב יוזא --..לג .ד
 םעד ןקעדפוא רעדָא ןרעלקרעד וצ ףא קיטיינ טינ טילָאסּבא זיא סָאד סָאװ ,ףורעד קידנקוק
 תוגהונה םישנל רכשה לדוג ראובי וּב .לארשי תרהט רפס, :רעגייטשא .ךוּב ןופ טלאהניא
 ּפָא איו דייר עסיז ןוא עגילייה איד ןייטשראפ ןילָאז עלא ידכּב ןוא ...הליּבטה ינינעּב רהזיל
 געוו סניטשרעּבייא םעד ןיא ןייג וצ ךיז ןענייוויג וצ ןוא געװ ןעטכעלש ןופ ךיז ןירעק וצ
 עגיטיינ איד ןַארַאפ ָאֵד זיא ךיוא ןוא .שטַײטרבע ףיוא ןעוויג קיתעמ סָאד רימ ןעּבָאה
 זא ,שוכעּב טעז עמ (278 א5--1927) "...ןסיוו רעייז אייז ףרַאד אימ סָאװ הדנ תוכלה ןופ םיניד
 -יל, רעקיזָאדרעד ןופ ליטס ןוא ןשָאל ןטימ שעמאמ ךיז ןקיווק ערעזדנוא ןפארגָאילּביּב יד
 .רעגילדנעצ יד ןיא ןעגנערּב ןעמ ןעק ןליּפשַײּב עכלעזא ."רוטארעט

 ןיא רעטעליױב ןוא רעקראטש ךָאנ ךיז טריּפש םזישיטעפ רעשיטסישידִיי רעּבלעזרעד
 -נַײװ ר"ד םאגאה :ןסעמערעדניא ."רעכיּברָאי. יד ןיא לאירעטאמ ןופ ּבַײלקּפָא םעצע םעד
 -תירק, םאּב יװ "ּבַײלקּפָא רעדנא ןא לסיּבא, זיא א"וויי םאּב זא ,װערָא זדנוא זיא ךַײר
 ךאסא ךָאנ ןּבָאה ןשטניװ טגעמעג "רפס תירק, רעד ןגעווטסעדנופ ךיז טלָאװ -- ,"רפס

 .30 ,29 .ז זײּפרת .םילשורי ,יאטיסרבינואהו ימואלה ס"היּב .תודהיה יעדמּב תועוצקמה רדס :עז (



*- 

 25 ךוּבלמאז רעשיגָאלָא;ילּביּב

 דָאװ .ןפארגָאילּביּב ענַײז טימ ךַײרנַײװ ר"ד יװ ,םידימלאט עַײרטעג ןוא ערעשָאק עכלעזא
 -יא סָאד--עטילעד:םִיאלָאשורעי ןיא ךיוא זיא יוזא ,םִיאלָאשורעי ןיא יוויוזא טקנוּפ םער
 עלעּביױטש רעדעי ראפ ןלאפ-םיריוק ענעגייא סָאד ,"עדוי עלעטניּפ , ןטימ ךיז ןעקצאצ ענעג
 עשיז טימ טקידנעעג ןוא (10.344 24) ן'חרּת ןופ ןּבױהעננָא ,ראווָא ןשידִיי ןסיורג םענופ
 רימ סָאװ ,ןליּפשַײּב לָאצ עסיורג יד סעדיײא ןא זיא ףוועד ףא .(6.638 א9) דרָאּבטיײרּב
 ,רענעײל םענופ טַײצ ןוא טרָא עריײװא ןייק טינ זיא'ס ןעוו ןוא ,ןּביױא טכארּבעג ןּבָאה
 לטרעפ ַײרד--עמזוג א ןָא-- םערָאװ ,86 1ם0מו?טממ ןעיצ טנעקעג ְךָא לָאצ יד ןעמ טלָאװ
 שעדיכ ןייק ןוא ,ןימ םעד טָא ןופ ןענַײז "רעכיּברָאי, יד ןיא ןעלקיטרא עטנכייצראפ יד ןופ
 -ראעגסיוא טָאה עלארטנעצ עשיפארגָאִילּביּב רענליװ יד סָאװ ,םילָאלק יד ןיא ןיוש :טינ

 -ָאעדיא - א"ויי עשיפיצעפס יד ךיז טליפ -- ןלאירעטאמ עשידָאירעּפ ןופ םענפוא ןראפ טעּב
 "עיצַארטסיגער רעשיּפַארנַאילּביּב רעד ןופ תודוסי, ערעייז ןיא רַימ ןענעייל יוזא ; עיגָאל
 :ןטקנוּפ עכלעזא (שוו .ז "רעכיּברָאי יד, ןיא)

 -אמרָאפניא ערעסערג ןוא ןעלקיטרא עלא םאנסיוא ןָא םורא טמענ עיצארטסיגער יד;
 ךיוא יו ,ןעלקיטרא עשיטסיצילּבוּפ .טסנוק ןוא רוטארעטיל ,טפאשנסיוו ןנעוו ןציטַאנ עוויט
 -רא עשיטילַאּפ ןופ סעירעס ערעסערג .טרירטסיגער טינ לאלק ךערעדעּב ןרעװ ,קינָארכ יד
 -יגער רעד ןיא ןעמונעגנַײרא ָאי ןרעװ ,טרעוו ןכעלטפאשנסיוו א ןבָאה עכלעוו ,ןעלקיט

 -ער ןרעװ ןכַײלג סָאד .װ .וא .א קימָאנָאקע ,עטכישעג ןופ ןקידּבור יד רעטנוא עיצארטס
 ןגעװ ןטכיראּב עשיטנעטווא ,דָאירעּפ ןרעסערג א ראפ ןטכיזרעּביא עניימעגלא טרירטסיג
 םוצ לעִיצעּפס ךעַײש ןעגַײז יײז לפיו ףיוא ,ןלאירעטאמ עכעלנע ןוא ןרָאפנעמאזוצ
 ,"ןּבעל ןשידִיי

 עמרָאנ טנעצַארּפ עגנערטש א ןרָאװעג טלעטשעגנַײא ןָא ּבייהנַא ןופ זיא ןפיוא אזא ףא
 -שיטילָאּפ סָאד ּפָא ןטסרַאלקמא ןעלגיּפש סָאװ ,עסערּפ רעד ןופ ןלאירעטאמ יד ראפ דַארג
 -ןסאלק ןוא קימאניד-ןסאלק יד ,ןסעצַארּפ עשימַאנַאקע-לא;צַאס יד ,ןּבעל עכעלטפאשלעועג
 -נַײרא ָאי ראפ ריט א טנפעעג , טָאה'מ זא ,ךעיטוװואמ זיא ךַײרנַײװ ר"ד .(1 ןשינעטלעהראפ
 גונעג זיא רעשכעה רעקיזָאדרעד ןוא ,סעמעט עשיטסיצילּבוּפ ףא ןטעּברא ערעקיטכיוו ןריפ
 זיא ךַײרנַײװ ר"ד .(שוװ .ז) 222 גנולײטּפָא יד טזַלװ'ס יװ ,ןרָאװעג טצונעגסיוא טיירּב
 ױנ 52 לקאכאסעּב טגָאמראפ (קיטילָאּפ) 32 גנולײטּפָא יד : טסירָאמוה לקיטש א ,םענַאּפא
 -רַאּפ עשיטילָאּפ , יד טימ ןיוש) "ןעייטרַאּפ עשיטילַאּפ, ; ןרעמונ 130 רעּבָא "עיגילער, ; ןרעמ

 --"ןדיי ייּב רעטַאעט , ןוא "רעטַאעט, רעּבָא ראפרעד ;ןרעמונ 262 טלייצ ("ןדִיי ייּב ןעַײט
 טרעה סָאװ ,קלָאפ א--ךַײרנײװ ר"ד טול --ןענַײז ,סע טסיײה ,"ןדִיי רימ , ! ןרעמונ 1
 רַאּפ א ךָאנ .רעטאעט ןוא טסנוק טימ קאר ךיז טריסערעטניא ןוא ,קיטילָאּפ רעַײרד .א ראפ
 -לגער-עקידַא;רעּפ רעכעלטפאשנסיוו-טינ רעד ןופ ןעגנירדסיורא ןעק עמ לפיוו ףא : ןרעפיצ
 100 אּב טלעװ רעד רָאג ףא ןענישרעד 1926 ןיא ןענַײז -- "רעכיּברַאי, יד ןיא עיצארטס
 ןוא טעּברַא, גנולײטּפָא רעד ראפ רעּבָא ;שידִיי ןיא סעּבאגסיוא ןוא ןעגנוטיײצ-רעטעּברָא
 ,לטרעפ א םיוק .ה .ד ,קיצנאװצ ןוא עכעלטע רָאנ טצונעגסיוא ןענַײז "ןדִיי ייּב רעטעּברַא
 -עג יד ןרידוטש וצ ףא ףָאטש ןּבעגעג ןטלָאװ סָאװ ,ןלאירעטאמ יד עלא זא ,םורא יוזא
 ,ןסעצָארּפ עראילוקעילָאמ יד ןריּפשוצכַאנ ףא ,גנוגעוואב-רעטעּברא רעשידִיי רעד ןופ עטכיש
 -רעד ןסיוא ןּבַײלּב -- ,דנאל רעדעי ןיא טאלראטעלָארּפ ןשידִיי םעד ןיא רָאפ ןעמוק סָאװ
 עס ןעװ ,ןפארגָאילּביּב-א"וויי יד ןופ טַײקיצראהטיײרּב עצנאג יד ךיז טזלװאּב רעּבָא ראפ
 ָאד "ןדיי ייּב קיזומ , ,"ןדיי ייּב עטכישעג , ,"ןדִיי ייּב עגַארפ רעלַאנָאלצַאנ, רעד וצ טמוק
 סרעגינ ;רעגײטש א יװ ,ןעלקיטרא "עכעלטפאשנסיוו, עכלעזא ראפ "ריט יד ןעמ טנפע,

 טרעלקרעד ,עיסימָאק רעשיפאוגָאילּביּב רעד ןיא רעטעּבראטימ עטסוויטקא יד ןופ רענייא ,יקכנושאי .י (}

 ןזָאל ,טלאהניא ןגעװ ןעגנירד קיניײו יוזא ךיז טזָאל לּפעק םעד ןופ ּוװ ,ןעלקיטרא עשיטילָאּפ , : "לכייס יּפלאפ סע

 ןעמוקאּב ךיז רעכיז יװ רעמ טלָאװ לגיּפש רעשיפארגָאַילּביּב רעד ןוא ,שיִפארגָאְילּביּב ןטעּבראאּב טינ טעשָאּפ ךיז
 זא ,ןַײא טינ ,םענָאּפא ,טלאפ ןיקסנושאי .(46--38 .ז .3 .מונ ,1927 ,"טלעװ-רעכיּב) *;גיּפש רעמורק, א יװ

 ,טלאהגיא םעד ןרידוטש .- ,קרעװ ןטעּבראאּב רָאנ ,ןעלּפעק ןּבַײושַאּב טינ טסייה ,ןטעּבראאּב שיפארגָאילּביּב
 ְג



 סעלאד ןעמיס --ןאמלטימ ,י ןוא ינטיװק .י 26

 עלַאנָאיצַאנ ןוא עזעיגילער, ,(619 *4) "טייקשיטייל ןוא טייקשידיא ,, ןגעוו ןעקנאדעג עקיניזפיט
 ןיא תונותח עטשימעג ןֹופ עידעגַארט עטשרע יד, סנָאסנעקטע ריד א ;(621 .א!) *טײקשידיַא
 *תונּברה אסּכ ן'פיוא רהָאי 25 ןיימ , ; (2.280 אֹ:) "גורתא רענליוו רעד, ;(626 ת5) "ךיירטסע
 ?"ףירט הצמ ,רשּכ הלימ, ;(3.132--3.130 .) "גלָאפרע רעסיורג ַא ןָאזעס-םינזח רעד, ;(9.889 .א)
 זיא סָאד ,גנונַײשרעד עקילעפוצ ןייק טינ לאלק !יא סָאד ןוא .וװ .זא .א .וו .זא .א (9.897 .4)
 -ירָא רעשיגָאלָאעדיא-לאָיצָאס רעצנאג רעד ןופ ךיז טמענ סָאד לַײװ ,"ןטסימוא רערָאלק, א
 ןוא רעקעּב-עצאמ ראפ סענ:גָאלָאנמרעט טפאש עמ יװ יוזא טקנופ :א"וויי. ןופ עיצאטנע
 ףא טנלָאשט ןגעװ ןוא רעמיוּבגאל ןגעוו סעטעקנא טלמאז עמ יװ יוזא טקנופ ,טיירג-םירוּפ
 -אש ןגולק, ןגעװ ןלאלרעטאמ עיפארגָאילּביּב רעד ןיא ףוא ןעמ טמענ יוזא טקנוּפ ,סעּבאש
 ןוא סעמעט, עכלעזא עמאס -- ,ןגָאלש-סערָאּפאק ןופ עטכישעג רעד ןגעו ןוא "יָאג-סעּב
 -עמא יד טימ ?עיצאנ עשידִיי עצנאג יד, ןקינייראפ ךיז ןָאק ייז םורא סָאװ ,"סעמעלּבָארּפ
 .ןסָאלשעגנַײא םידוהאי עשִיעּפָארײא ןוא עשינאקיר

 עסיועג א ןאראפ ןיא'ס ּבױא ןא ,ןּבױלג םיא לָאז עמ ןלעװ טלָאװ ךַײרנַײװ ר"ד
 ףא רָאנ סָאד זיא - לאוסיוא םעד ןיא טַײקכעלטַײהניײא-טינ רעשפע ןוא ,טַײקוװיטקעיּבוס
 -- רע טגָאז- רעּבָאי .ןענָאזרעּפ ענעדיישראפ ןופ ןרָאװעג טריפעג זיא טעּברא יד לפיוו
 סע רעכלעװ זא ,ןעניפעגסיוא טינ סיוועג ָאד טעװ ןקדאּב ןטסגנערטש ןופ גיוא סָאד עליפא
 .-רָאי, יד ןיא זא ,טרעקראפ טגָאזעג ןטלָאװ רימ .(צוװ .ז) "ןרָאװעג טלװאאּב זיא דאצ זיא
 -סיוא ןטלעז ןוא רעטמיטשאּב א ,טַײקכעלטַײהנײא עמוקלופ א עקפאד ךיז טליפ "רעכיּב
 ענעדיישראפ, ןייק טינ ךַײלג יװ ,ןלא;רעטאמ יד ןופ ּבַײלקּפָא םוצ גנאגוצ רענעטלאהעג
 . -עגכרוד טלָאװ יומצאעוו יודיוווכיּב ןעזייר ןעמלאז רעדָא ךַײרנַײװ ר"ד ןייא רָאנ ,יןענָאזרעּפ
 דאצ ןייק , זא ,גנורעלקרעד רעשירעמיראּב רעד טגנאלאּבנא סָאװ .טעּברא עצגאג יד טריפ
 םעיאקעמ סָאד טָאה עמ יוזא יװ ,ןעזעג ןיוש ךָאד רימ ןּבָאה -- "ןרָאװעג טלוואאּב טינ זיא
 א ןריפכרוד טוװורּפעג רימ ןּבָאה רעדיװ ."רעטעּברַא ןוא טעּברַא , גנולײטּפָא ןיא ןעוועג
 - עקידָאירעּפ רעשיטעווָאס ןופ ןּבילקעג טָאה עמ יוזא יװ ,םעד רעּביא לָארטנָאק םעניילק
 יד ןיא ןרָאװעג טצונעגסיוא ָא י ךָאד ןענַײז סָאװ יד ןופ לײט א רעּביא רָאנ סָאד יא
 -אמ לָאצ א ראפ "ריט יד טכאמראפ, טָאה עמ זא ,ןזיוועגסיורא ךיז טָאה --"רעכיּברָאי,
 -רא עליפא ןוא ,סעמעט עשיטסיצילּבוּפ ףא ןעלקיטרא עקיטכיוו ייז ןשיװצ ןוא ,ןלא;רעט
 *טלעוו רעטיור, רעד ןופ ןעמ טָאה יוזא ."טסנוק ןוא רוטארעטיל ,טפאשנסיוו, ןגעוו ןעלקיט
 ;(81--77 .ז ,6--5 א4) "ןאלּפ סעואאד ןופ ?קאכאס --יקסווָאקשאד, :טנכייצרעפ טינ 6
 ,1--5 :6) "עיציזָאּפָא רעד ןופ רעקיטערָאעט סלא יקסנעשזארּבָאערּפ 'כ --יקסווָאקאווָאנ,
 רעד ןזיװאּב טָאה סָאװ) "גיז םוצ געװ ןפא--ךארּפש , ;(82--72 .ז ,9 26 ןוא 97--88 .ז
 -דירפ .צ, :1926 (קסנימ) ?ןרעטש , םענופ ; (103--93 .ז ,6--5 ג) ,(דנאלגנע ןיא קַײרטש
 -ָאּבויל , ;(45--35 .ז ,3--2 א!) "םזילאָיצָאס רעכעלטפאשנסיוו ןוא רעשיּפָאטוא רעד -- דנאל

 -פוא-םירעיוּפ - יקסניסמאט, ;(81--15 .ז ,טרָאד) "ּבולק-רעטעּברא ןיא  ָאניק -- יקסרימ
 ,ץענעג א יװ סיורג זיא "רעכיּברָאי, יד ןיא "6, לײטּפָא רעד .(56--52 .ז ,טרָאד) "ןדנאטש
 *ןרעדָא ענעלָאטש--.פ .כ .שזניא, :ןעלקיטרא עשיטעווָאס יד סיוא טינ ןעמ טצונ ךָאד ןוא
 --ןָאדנָאל ךעיונ ןוא (83--77 .ז ,4 א: ,"טלעוו עטױר,) .(ןאּבנעזייא ןופ יליּבוי ןקירָאי-100 םוצ)
 ,טײקשילַארָאמ ןופ דומיל רעד .ג טכעה, : ןַײא טסילש עמ .,(15--69 .ז ,12 א? ,טרָאד) "יוּברּפעינד;

 ןגעוו -- קארטסיּפ .מ, : טסעגראפ עמ ןוא (1.123--1.120 א6) "לוש ןיא דנַאטשנגעגנרעל סלַא
 "לוש ןיא גנוריזינאגרָאטסּבלעז רעשרעדניק ןופ עגארפ רעד ןיא ןּבאגפוא עכעלטנעדרָא יד

 רַאפ סָאװ, :"סטרעװרָאפ , ןופ סקאווטיל .א טיג עמ ;(21-5 .ז ,2-1 א ,"ןגעװ יד ףא;)
 ס'.מ .ק 'כ םעד ןָא טינ טוַײװ עמ ןוא (9,2327 א?) "יקסנישזרעזד ןעװעג זיא שנעמ טרָאז ַא

 טינ ךיז טליוּפ עמ .(87--84 .ז ,8--7 א6) "טלעוו רעטיור, רעד ןיא "יקסנישזרעשזד, לקיטרא

 :װ ןעגנולעטשרָאפ-דנוש יילרעלא ןגעװ עיזנעצער לקערּב רעדעי ןּבַײלקוצפוא קידװעגרָאז
 (4.266 1) *עּביל רעזַאקװַאק ,(4,251 א:) "ןמלא רענעיורטש , ,(4.202 א) "סעטַאר ףיוא ּבייוו ַא,
 סעיונעצער ר א ןופ קידנסיװ טינ רעּבָא ךיז טכאמ עמ ;רעקילדנעצ יד ןיא .לג .ד .א
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 "טלעוו רעטיור, רעד ןופ ןענַײז יוזא ; ןלאנרושז עשיטעווָאס ןוא רעכיּב עשיטעווָאס רעּביא
 -- ןידליג ,(11--10 .ז ,3 26) "ןרָאי רעדניק ס'שטיליא, ןגעװ סעיזנעצער טלעפראפ ןיילא
 ,3 א "טכאמ רעד אּב טאיראטעלַארּפ רעד -- ןינעל , ;(103--102 .ז ,4 .א) "עדאינינעל, !

 -ראפ-רעסיוא, יד ןופ "טַײקוװיטקעיּבָא יד זיא יוזא טָא .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא (99-98 .ז
 -פָאס, .רוטארעטיל רעשידִיי רעשיטעװָאס רערענָאיצילָאװער רעד וצ ןפארגָא;לּביּב *עשִיייט

 -ידיי יד ראפ) יז ראפ ..ףמאקנסאלק ןופ קיגָאל יד טארּפ םעד ןיא ךיוא טגיזאּב ףָאטלָאק
 -ייז ןיא ןוא ,עשַײטראּפ-ייר א ,עשיטנאטקעס לָאמש א רוטארעטיל עקיזָאדיד זיא (ןטסיש
 ּפָא רעּבירעד ריא טרעװ ,ןסנאלאּב עכעלכארּפש-שיטָאירטאּפ ,עשיטסישידיי-שיפיצעּפס ערע
 .(1"טרָא עטסלאמינימ סָאד ןּבעגעג

 ; ןרימויזער רַימ
 ןריציפיסאלק םאּב טצונאּב ךיז ןּבָאה "א"ֹוויי ןופ רעכיּברָאי עשיפַארגָא;לּביּב, יד (1/ |
 םעטסיס יד .םעטסיס רעטריצילּפמָאק וצ ,רעכעלטפאשנסיוו גונעג-טינ א טימ לאלרעטאמ םעד
 .טזַײרגראפ סָאמ רעשּפיה א ןיא זיא עפוג

 -עגפיונוצ לענָאיצאר טשינ זיא ("ןעמענ ןופ לטעצכוז,) ךוּב םוצ רעזַײװנָא רעד (2
 םאּב ןייגאּב וצ רעװש ךיז זיא םיא ןָא סָאװ ,רעטסיגערכאז א ערמאגעל טלעפ סע ;טלעטש
 | ,לאירטטאמ םעד ןכווּפָא

 ןטסעּב ןיא ,עיפארגָאלוטיט עלעמרָאפ ןייר ןענַײז ןעגנוּבײרשאּב עשיפארגָא;לּביּב יד (3
 ןופ גנוּבַײרשאּב ןייק טינ ןוא ןלוטיט ןופ סעיפארגָאטָאפ עליה ָאד רימ ןּבָאה לאפ
 -עּפ יד ןּבירשאּב ןענַײז טכעלש סרעדנוזאּב ,ןּבירשאּב סָאמ ןייא ןיא זיא ץלא טינ .קרעוו
 .סעּבאגסיוא עשידָאיר

 -שיטסישידִיי רעד ןופ לּפמעטש םעד ךיז ףא טגָארט לאירעטאמ ןופ ּבַײלקּפָא רעד (4
 ,א"וויי ןופ עיגָאלָאעדיא רערענָאיצקאער-שיטסילאנָא;צאנ ,רעכעלרעגריּבניילק

 .ךוּב ןופ זילאנא ןכעלטנורג א ךָאנ רימ ןעמוק ןטאטלוזער עקירעיורט עכלעזא וצ טָא
 -יװא ,סַײלפ ןוא ימ ליפיוזא טגײלעגנַײרא ןּבָאה ןשטנעמ :סָארדראפ א שעמאמ זיא סע
 ,גראווכורּב סנפיה עצנאג ,סעמייש טימ גראב א ךיז טָאה ןעמוקאּב ןוא ,עדָאמסאה ליפ
 .ךוּב ןיא לאלרעטאמ ןקיטיינ ןֹוא ןטסנרע לסיּב סָאד רָאנ ןקיטסימראפ סָאװ

 אֹּב ןיוש ןעק עיפארגָאָילּביּב עקידנרירטסיגער עליוה זא ,ןופרעד טינ ןיוש ןדער רימ
 רעטַײװ ןַײרא טינ טקוק סָאװ ,עיפארגָאילּביּב .ןלעטשנדירפוצ טינ םענייק גָאט ןקיטנַײה
 םעד ןופ ךָאט ןוא טלאהניא םעצע םעד ןקעדוצפוא טינ טעז סָאװ ,טאלּב-לטיט םענופ
 ,(טלאהניא ןטיול רוטארעטיל יד ןריצירּבור ןופ םרָאפ רענעדיישאּב א ןיא יּבשטָאכ) קרעוו-קורד
 ע118מ0טטסמ 661 10110918ק1ס" ןַײז ןיא רעדַײנש גרָאעג .טרעוו ןּפאנק א זדנוא ראפ ןיוש טָאה

 ;יוזא .טרילומרָאפ (82 .ז)
 ,2100+ טזמ!גמש טמ0 (06020100016 גמ 8100, 8066 1418101016 עמ 686

 06014001611, 1016 ס1מסנמ 0011, 2:90661610888191:616 06861נמזמסמ 408 9671 6106 108 םזמס

 ם88 210886 884זמזמסומ 461 11461 זמג6מ+ ת0ס68 תםוסמ+ 416 810116-

 יד גת 1654

 -גריטָאנא ןייק "רעכיּברָאי עשיּפַארגָאילּביּב , יד ןופ ןענָאמ טינ ןיוש ןלָאז רימ ןעוו עליפא
 -עדָאפ עראטנעמעלע ןגיוּבראפ ָאד ךָאד ןענַײז ,עיפארגָאִילּביּב עקידנרירעפער רעדָא עקיד
 ןצנאג םעניא .עפוג עיצארטסיגער רעד ןיא טַײקיסעמקעװצ רעשיפארגָא;לּביּב רעד ןופ ןעגנור

 ענָאװאק רעד טימ ,עסערּפ-דנוש רעלעג רעד ןופ לאירעטאמ רעקיטשינ רעד טרינימָאד ךוּב
 טימ םיורגלימ א יװ ,טּפָאטשעגנָא זיא סע ."טַײקשירעפייסאהמא, עשידִיי יד ןקעלּפטנא ּוצ

 -עטיור,) .,רָאפנעמאזוצ-רוטלוק.ּבראפלא װ ןפא טפאשנסיוו עשידִַײ יד, :לקיטרא סגרעּברעּביל .י 'כ :עז (6

 .(109 .ז ,5 .מונ .1928 ,"טלעוו
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 רעד ןופ טַײקנדירפוצטסּבלעז רעקידלסעּבעלאּב טימ ,סָאטאּפ ןקידלטעטשניילק-שיטסיניװָאש
 -ביב טרעוו "רוטארעטיל-יוּבלָאק, ןימ רעד טָא דָארג ןוא .עיצקודָארּפ-קורד רעשידִיי "רעשּפיה,
 -עג ךָאד טרעו סָאד ןוא ,םרָאפ רעקידוועדייראּב רעכעלשידִיי א ןיא "טקיּבייראפ , שיפארגָא;ל
 םיא ףא סָאװ ,ךוּב ןיא לאירעטאמ ןקיטכיוו ןוא ןקיטיינ לסיּב םעד ןופ ןּבשעכ ןפא ןוט
 עקאט זיא ןפארגָא;לּביּב רענליוו יד ראפ ...רעגניפ יד שעמאמ ךיז טדַײנש עמ ,ןעמ טרָאּפש
 -ידִיי יד אּב זא ,וָאקאװטיל .מ 'כ ןופ קיטסירעטקאראכ עכעלפערט רעייז יד ןטסָאמעגנָא יו
 ןראנא טאג א רָאנ עיצקנופ עלאיצָאס ןייק טינ רוטארעטיל עשידִיי יד זיא ןטסיש
 | .(12 .ז .1926 ,(מ) .וװ ,.ּב ,"ורמוא ןיא,) ...ע װ צימ

 . -ניא ענַײז ןוא רענעייל ןגעוו ןריפסיוא עקידנרעלאּב סָאװטע שטָאכ ןעגנערּב טָאטשנא
 עלעּבאט עשיטסיטאטס עכעלקילּבנָא לקיטש א ,גנוטיירּפשראפ ןַײז ןוא ךוּב ןגעוו ,ןסערעט
 -נָא יקסנושאי עליפא סע טָאה ,וועגא) ךיורּבעג ןַײז ןגעװ ןוא ךוּב ןופ קימאניד רעד ןגעוו
 ענעדישראפ ןופ ווארווערע ןא ,עניכאמ א טיוּבעגסױא ןעמ טָאה (עיזנעצער ןַײז ןיא ןזיוועג
 "לזאמ ערּבָאד, עשיטסילאנָא;צַאנ עצנאג סָאד טגײלעגנַײרא טָאה עמ ּוװ ,ןלאירעטאמ
 . ןופ רערידוטש ןוא רענעייל רעד, זא ,רעכיז ךָאנ זיא עמ ןוא טייג ןוא טייטש עס יװ יוזא
 / -עשַאּפ אזא עליפא סָאװ ,טַײצ רעד ןיא ,"ןדירפוצ ןופרעד ןַײז סיוועג טעװ ךוּברָאי םעד
 גנירג יוזא טינ רָאג זיא ,1926 רָאי ןיא עיצקודָארּפ"קורד עשידִיי לָאצ יד יװ ,ךאז עט
 ןקיבלעומעד טינ טרעטש ץלא סָאד .עיצארטסיגער-סעמייש רעד טָא ןופ ןעמוקאּבוצסיורא
 ןּבָאה ךוּברָאי םעניא זא ,ןעגנאזעג-ּביול עקידעצילעמ-שיטעטאּפ ןיא ךיז ןסיגעצ ןיקסנושאי .י
 רעצנאג רעד ןופ לגיּפש ןשיפארגָאילּביּב םעד ,עטראק עשיפארגָאילּביּב יד ךיז ראפ רימ
 -ַאילּביּב, דנאּב רעטשרע רעד ןיא ,רעּבָא ןסעמערעדניא ,1926 ראפ רוטארעטיל רעשידִיי
 ,סענַאלטאּב רעשיטסישידִיי-ןאּפ רענליוו ןופ לגיּפש א רעכיג "אוויי , ןופ רעכיּברָאי עשיפַארג
 רעשיגַָאלָאדָאטעמ-שיטערָאעט ןוא טַײקטצענערגאּב רעשיטסילאנָאיצאנ-לעַיצניװַארּפ ןופ
 רעדײא סעלאד ןעמיס א רעכיג זיא סע :טרָאװ ןייא טימ--טַײקנענאטשענּפָא
 .רוטלוק עשיפארגָאַילּביּב



 יקסנימזוק .י ןוא רעוװָאּבערעט .א

 (:טעדנאט רעשיפארגָאילּביּב
 -- שטיװָאילע ,י ןיא לעדַאנ .כ

 --רק ןוא סעיזנעצער ןופ רעזײװנָא

 ,װָאקרַאכ .(1928--1922) ןעלקיטרַא עשיט

 .נ .א קעטָאילּביּב-עכולעמ עלַארטנעצ רעװָאקרַאכ

 1.000 .ּבור 1,55 .ז 72 ,1929 .ָאקנעלָארָאק .ג .וװ ןופ

 .ן* ךוּב עשידיא סָאד,: טאלּבראש ןפא| .זקע

 -- שטיװָאילע .י ווא לעדאנ .כ .װ
 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעװ רוטַארעטיל

 --דיי ןוא םזיטימעסיטנַא ,עגַארפ

 -נג טא ר ןיא גנונדרָאנַײאדרע רע ש

 -יװ נָא רעשיּפַארגָאילּביּב .דנאּבראפ
 .1930 .דרעזעגרקוא ןופ עּבַאגסיוא ,וװָאקרַאכ ...ר ע ז
 .זקע 3.000 .ּפָאק 35 .ז 6

 ראפ עיגָאלָאדָאטעמ עטעּבראעגסיוא ןייק טינ ךָאנ רימ ןגָאמראפ גָאט ןקיטנַײה אֹּב
 -עג םעד ףא ןטעּברא עלעיצעּפס ןייק .סרעזַײװנַא-רוטארעטיל עשיפארגָא;לּביּב ןלעטשפיונוצ
 -ילּביּב רעשידנעלסורלא וו רעד טריטנאטסנָאק טָאה סָאד .ןאראפ טינ טאמיק ךָאנ יא טיּב
 רעטסּוװאּב רעד טָאה ןעגנוציז ענַײז ןופ רענייא ףא .(1926 ,עװקסָאמ) רָאפפיונוצ רעשיפארגָא
 יד ןרילומרָאפ וצ ווּורּפ ןטשרע םעד טכאמעג ,ןימָאפ .ג .א ,ףארגַאילּביּב רעשיסור
 ןיא .(?רעזַײװנָא ןשיפארגָאילּביּב א ןלעטשפיונוצ ףראד עמ עכלעוו טול ןּפיצנירּפ-טנורג
 :ןעגנורעדָאפ עניוזא סיורא ןימ ָאּפ .ג .א טלעטש ןיימעגלא

 ןוא רָאלק לָאז סָאװ ,טרָאװרָאפ א ןּבַאה זומ רעזַײװנָא רעשיפארגָאילּביּב רעדעי ו
 : ןרעלקרעד ךעלריפסיוא

 ;טלעטשעגפיונוצ זיא רע ןעמעװ ראפ ןוא רעזַײװנָא םענופ סעּבאגפוא יד (8
 ;דָאירעּפ א ראפ סָאװ ראפ ןוא ןרָאװעג טצונעגסיוא זיא ןלאלרעטאמ א ראפ סָאװ (0
 ;לאלרעטאמ רעד ןּבילקעגּפָא זיא ןּפיצנירּפ א ראפ סָאװ טול (6
 ;גנוּבַײרשאּב רעשיפארגַָאילּביּב רעד ןופ םעטסיס יד טיוּבעג זיא יוזא יװ (4
 ,רעזַײװנָא םענופ עיצקורטסנָאק עניימעגלא יד זיא יוזא יװ (6

 ;ןַײז טיהעגּפָא גנערטש זומ רעזַײװנָא רעדעי ןיא .וו
 ; ןצענערג עשיגָאלָאנָארכ עטקרעמעגנָא יד (4
 ; בַײלקּפָא-לאלרעטאמ םענופ ןּפיצנירּפ יד (0
 ,סעּבאגסיוא יד ןּבַײרשאּב ןופ םעטסיס יד 6

 רעײז טיול סָאװ ,ןטעּברא ייװצ רעּביא עיזנעצער ערעיונעג א ןקורד רימ --עיצקאדער רעד ןופ (4

 -ַײז ןטעּברא עקיזָאדיד לַײװ ,םעד ּבילֹוצ סע ןעוט רימ .טַײקמאזקרעמפוא עּפאנק א יײז ןענידראפ עיצאקיפילאווק

 -רער ןענַײז סָאװ ,טעּבאגסיוא עשירִיי עשיפארגָאילּביּב לעִיצעּפס עקיצנייא יד טאמיק ,ןרעיודאּב סיורג םוצ ,ךָאד ןענ
 יד ַײס זרנוא אֹּב זיא טקיסעלכאנראפ יװ ןרירטסויליא וצ יידעק ,ךיוא סע ןעוט רימ .דנאבראפנטאר ןיא ןעניש

 .קיטקארּפ עשיפארגָאילּביּב יד ַײס ןוא עירָאעט עשיפארגאילּביּב-

 2) 2. 1 (?סאעמ. 4690 00018מ208װ42 0ע0עעסעץמועע4ס080עס צץע8881ס48. סא. 'זץצאצז 1 806ע/סססע8--

 ס8סתס 880280װשץ8ע66280ת0 031:68284 00'1,.14. ןןסעצמ. !אאענאמ. 1182818 1.0,64.0.ע. 1929, סצעי 162--111.
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 טינ זיא סָאד ּוװ ןטרָאד ;66 צומט ןּבַײרשאּב ךאז-קורד רעדעי :זיא ּפיצנירּפ רעד .ווװ
 רעד ןגעוו סעידעי יד ןעמונעג ןענַײז ןענאוונופ ןזיװעגנָא ןוא טנכייצאּב ןַײז ףראד ,ךעלגעמ
 : .עּבאגסיוא

 ןופ קיטאמעטסיס יד ךיוא ןוא רעזַײװנָא ןשיפארגָאילּביּב א ןופ עיצקורטסנָאק יד .וצ
 .רעזַײװנָא םענופ רעטקאראכ ןוא ןליצ יד טימ ןעמיטש ףראד לאירעטאמ םעד

 ,סעגארפ עש:גָאלָאדָאטעמ עלא טרעפטנעראפ ןיוש ןענַײז םעד טימ זא ,ןגָאז טינ ןעק עמ
 . שערייפעּב ייז ןעק עמ סָאװ ,ןעגנורעדָאפ םומינימ רעסיוועג א ןּבעגעג ָאד זיא ךָאד רעּבָא
 .רעזַײװנָא ןדעי ראפ 60001600 8/װתס ףטה תסמ א סלא ןעמענָא

 ןופ זא טינ זיא סרעזַײװנָא עשיפארגָאילּביּב ראפ עיגָאלָאדָאטעמ ןופ םעלּבָארּפ יד
 רוטארעטיל יד זא ,דניצא .סערעטניא ןשיטקארפ ןייר א ןופ יװ ,ןשיטערָאעט-טקארטסּבא
 .גנארד רעד ,רעמ ןוא רעמ ץלא ךיז טסקאוועצ טפאשנסיוו רעד ןופ ןגַײװצ ענעדישראפ ףא
 ןיא ךיז ןריטנעירָא וצ .רעסעּב יידעק זיא ,גָאט וצ גָאט ןופ טגַײטש ךוּב םוצ ןסאמ יד ןופ
 טַײצ ןופ עימָאנָאקע רעטסערג רעד טימ ךוּב םעד ןצונסיוא רעסעּב ןוא רעכיּב עסאמ רעד
 -קורד ןרירטסיגער טימ זיולּב טינ ןעמענראפ ךיז עיפארגָאילּביּב יד ףראד -- עיגרענע ןוא
 ,ןפױא אזא ףא ןלאירעטאמ יד ןריזיטאמעטסיס רָאנ ,(ךיז ראפ קעװצ א זיא סָאד) ןכאז
 יװ ,רָאלק טרעװ ןופרעד .ךוּב ןרעּביא טעּברא רעטיירּב רעד ראפ ןעניד ןענעק ןלָאז יז
 ּבױא לַײװ ,קיטכיוו זדנוא ראפ זיא רעוַײװנָא ןשיפארגָא;לּביּב א ןופ עיציזָאּפמָאק יד טַײװ
 ןריטנעירָאזעד זיױלּב ,ןפלעה טָאטשנא רע טעװ ,טריורטסנָאק טכעלש זיא רעזַײװנָא רעד
 ,רענעײל םעד

 גונעג ןּבָאה סרעזַײװנָא עשיפארגָאילּביּב ווָאר סָאד זא ,טקאפ םעד ןריטנאטסנָאק ףראד עמ
 ךיוא טקניה ערעיײז גנוטאטשסיוא עשינכעט יד ןוא ,עיגָאלָאדָאטעמ ןופ טארּפ ןיא ןטקעפעד
 א טארעפער ןטנָאמרעדנּבױא םעד ןיא ןימ ָאפ .ג .א טגנערּב יוא טָא .רעטנוא קראטש
 יז קיצניוװ יװ ,ןָא טזַײװ ןוא ןפארגָאילּביּב עשיסור ערעסעּב יד ןופ ןרעטסומ לָאצ עשּפיה
 .טעּברא ערעיײז ןופ עיציזָאּפמָאק רעד ףא גנוטכא ןּביג

 רעד ןיא ןעעזוצ זיא עיפארגָאָילּביּב ןופ טארּפ ןיא טַײקנענַאטשעגּפָא ערעסערג א ךָאנ
 ,עיפארגָאָילּביּב וצ לטיּב טימ זדנוא אּב ךָאנ ךיז ןעמ טיצאּב םעַײדא .רוטארעטיל רעשידִיי
 רָאנ טינ זדנוא אּב ןעניימ ױזָא-- גנוטיירגוצ םוש ןייק טינ טרעדָאפ סָאװ ,ךאז א וצ יו
 עקיטכיװ ראפ טפָא ךיז ןעמענ רעּבירעד .ךיוא רעלטפאשנסיוו עליפא רָאנ ,רענעייל םאטס
 דָאָילּביּב ןיא סעַידעי עראטנעמעלע ןייק טינ ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןטעּברא עשיפארגָאָילּביּב
 -ישער עטלעטשעגפיונוצ-טרעּפמולעגמוא יד ,װעגא ,ךיז טמענ םעד ןופ .ערוויא רעשיפארג
 -רָאמ רעד ןוא קרעװ ןופ ףָאס םוצ רענעיײל םעד רעטנוא ןגָארט םירּבאכעמ יד סָאװ ,סעמ
 .ןלאווק עשירארעטיל ןזַײװנָא ןופ ןפיוא רענ

 ןַײז ןיא ןָאסניכאי 'כ :ןליּפשַײב לָאצ א טימ ןרירטסויליא סע ןענעק רימ
 437--435 .ז יד ףא טיג (1929 ,"עגיל-רוטלוק, ,וועיק) "עיגָאלָאדעּפ רעשיטקארּפ,
 -אכעמ א ראפ רעטקאדער א קידנעטש םיא אּב טליג ַײּברעד ,רוטארעטיל לטעצ א
 -נָאנ רעשעריפעּב א סָאד ןזיא םילָאלק עשיפארגָאילּביּב יד טױל סָאװ ,רעּב
 א ,רעּבאכעמ ןופ ןעמָאנ םעד זױלּב ןּבעגוצנָא געהיונ ךיז רע זיא ,םעד רעסיוא ;סנעס
 לָאצ ,רָאי ,גאלראפ ,טרָא-קורד ןיײק ;עציי רע זיא טימרעד ןוא ,ךוּב ןופ לטיט לקיטש
 סע ןוא קרעװ ענעדישראפ ןופ ןטאטיצ ןטרָאד רימ ןענעגעגאּב לָאמטּפָא .ָאטינ זיא ןטַײז
 ןעגנוקרעמאּב עז) טקורדעג ןזיא עטאטיצ יד טַײז א ראפ סָאװ ףא ןזיװעגנָא טינ טרעוו
 ןיא יקצע ראז .א ךיוא טייג גנאג ןּבלעזמעד טימ .(.דנא ןוא ,296 ,252 ,199 ,196 .ז וצ
 טוטיטסניא רעקיגיוארעטנוא רעשיניארקואלא ,ווָאקראכ) "ךארּפש רעשידִיי ןופ סרוק, ןַײז
 םוצ עמעט רעדעי וצ טגנערּב רע סָאװ ,עיפארגָאילּביּב יד .ן1920) ,גנודליּב-סקלָאּפ ןופ

 *שיפארגָאילּביּב+ יד ןופ גנולעטשרָאפ עַּפאנק א רָאג טיג ךעלטיפאק יד ןופ ףָאס
 ןופ םוטעמוא טינ ךיוא טלאה רע (.דנא ןוא 213 ,14 .ז עז) ,קרעװ ענעּבירשאּב
 ,װעִיק ,"סעקייפס ןוא ןזַײרג, ןַײז עז) ךוּב ןטריטיצ ןיא עטאטיצ ןופ טַײז יד ןוַײװנָא
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 21 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאִילּביּב

 רעד סע טכאמ "רעטעשָאּפ, ךָאנ .(.דנא ןוא 25 ,15 ,9 .ז ,1921 ,"עגיל-רוטלוק,
 ןיא גנונעדרָאנַײאדרע עשידִיי יד, לקיטרא ןַײז ןיא ס עדל ָאה .א ,רעקיטירק רעגני
 (166--139 .ז ,4 .מונ ,1920 ,"טלעװ עטיור,) ,"רוטארעטיל רעשיטעווָאס רעשידִיי רעד
 ,ּפָא -- ,ןעגנולייצרעד ערענעלק ירד ןאראפ ךָאנ ןענַײז ןענָאדרָאג אּב, :גָאז א ךיז טיג רע
 -רעּב אּב ןאראפ, : רעדָא ,"םינָאלואג, ,.."ןגער סוג ןיא ,, ..."זַײמ , ..."סעמע, ןיא עעטקורדעג
 -נגונעג ןיוש ןענַײז סָאד זא ,טניימ ןוא "רעקידלּבורנעצ רעד, גנולייצרעד א ךָאנ ןענָאסלעג
 יד ךיוא טגעלפ ,ךערענא ,יוװא .ןעגנולייצרעד עקיזָאדיד ןכוזוצּפָא ףא םינָאמיס עקיד
 ןיא עירעטלאהכוּב עצנאג ריא ןריפ "תועובש ףא סנירג, סמעכיילא-םעלָאש ןיא עמאמ
 ...לװָאט ןקניל ןפא רודיס ןּבָארג

 א : א

 רעהא זיּב זדנוא אּב יז ןענַײז סרעזַײװנָא עשיפארגָאילּביּב עשיטאמעט ךעַײש זיא סָאװ
 -ראפ שטיװַאילע ןוא לעדאנ כ"כ יד ןטלָאװ סיוועג ןוא ןאראפ טינ ןצנאגניא טאמיק
 ןטלָאװ ןטעּברא עקיזַאדיד ןעוו ,ךעיוק-רעשאי ןסעמע ןא ךעלכיּב ייוצ ערעייז ראפ טניד
 .יוזא טינ רעּבָא סָאד זיא רעדייל .ןעגנורעדָאפ עטסלאמינימ יד טקידירפאּב

 סעיזנעצער ייוצ עצנאג וצ ןעװעג עכיוז עליפא ןיוש טָאה רעזַײװנָא רעטשרע רעד
 זא ,עליפא טניפעג עיזנעצער ןַײז ןיא .ד .א 'כ ,(:.ד .א א ןאמרעּביל .מ כ"כ יד ןופ
 עשיפארגָאילּביּב ןיא סַײלּפ גונעג טעּברא רעד ןיא ןזיוועגסיורא ןּבָאה רעלעטשפיונוצ יד,
 טימ ןרָאװעג ןוטענּפָא זיא טעּברא יד זא, ,טלאה רעּבָא ןאמרעּביל .מ ."טַײקנטוװאהאּב
 -מעד ןוא ןייא ןגעװ ןטנעזנעצער ייווצ ןופ דנאנארעדיוו א--."טַײקיסעלכאנ רעסיורג א
 .קיטירק רעד ןיא גנונַײשרעד ענעטלעז ןייק טינ זיא סָאװו ,ךוּב ןּבלעז

 יד ןופ טינ ,"טרָאװרָאפ , א רימ ןּבָאה --"ךוּב עשידיא סָאד,-- רעוַײװנָא ןטְשרע םעניא
 ,"עמָאקסאה, א רעכיג רָאפ ךיז טימ טלעטש סָאװ ,ןָא גא קא מ 'כ ןופ רָאנ םירּבאכעמ
 רעטשרע רעד, רעזַײװנָא רעד ןזיא ןָאגַאקאמ 'כ טיול .לכיּב םוצ עמָאדקאה א רעדייא
 טּפאכ, רע ןוא "ןעלקיטרא עשיטירק על א ןופ עמישער עכעלריפסיוא ןא ןּבעג וצ װּורּפ
 ראפ ...רעכיּב עשיטילָאּפ ,רוטארעטיל רענייש רעשידִיי רעד רעּביא טעיזנעצער עלא םורא
 ךערעדעּב טגָאזעג טרעװ ךוּב םענופ ןּבאגפוא ןוא ןליצ יד ןגעװ ."1928--1922 ןרָאי יד
 רעוט-רוטלוק ןוא רעקעטָאילּביּב ,רענעײל םעד ןפלעהטימ טמיטשאּב, טעװ רע זא ,לאלק
 ןַײז ןוא "רעּבײרש ןוא ךוּב םעד ןגֶעװ גנולעטשרָאפ עקיטיינ א ךיז ןפאש וצ לאלּכיּב
 עטריציפילאוק ןוא עכעלטפאשנסיו ערעדנא עלא ראפ ךוּב-ספליה ךעלצונ א, עליפא
 -שיטירק ןצנאג םעד ןופ לאירעטאמ ןקידנּפעשסיוא ןגירק ןליװ סָאװ ,רעוט-רוטלוק
 .(ןָאגָאקאמ 'כ םעד טרעהעג עיגָאלָאטוװאט יד ןוא וויסרוק רעד) ..."לאלרעטאמ ןשיפארגָא;לּביּב
 ןענייז סָאװ ,סעּבַאגסױא עשידָאירעּפ, ןופ עמישער יד וצ ןּביג טַײז רעייז ןופ םירּבאכעמ יד
 -ניא עשינכעט רָאּפ א ךעיוקעמ "ןעגנוקרעמַאּב עקינייא , ןוא "...ןרָאװעג טצונעגסיוא
 -נוקרעמאּב יד ןוא "טרַאװרָאפ  םעד ףא רעּבָא קידנקוק טינ .רעזַײװנָא םענופ ןטַײהלצ
 עקאט זיא סָאװ ,סנטשרע .ןטכיולאּב טינ ןטקנוּפ עקיטכיװ יײר א ךָאד טּבַײלּב ,"ןעג
 ףֶא ןזַײװ "?טרָאװרָאפ רעד ןוא לּפעק סָאד ?ךֹוּב םענופ "גנולעטשנָא-ליצ, יד טרָאפ
 -יל רעשידִיי רעד רעּביא ןעלקיטרא עשיטירק ןוא סעיזנעצער ןּבעג ָאד ליװ עמ זא
 עשיניארקוא ןוא עשיסור ףא ךיוא סעיזנעצער ןעמ טגנערּב עשזיסָאװראפ זיא ,רוטארעט
 -ראפ וצ ןעװעג ןיא ענָאװאק יד רעּבָא ּביוא .(.דנא ןוא 261 ,159 ,16 א: עז) ? רעּכיּב
 רעשידיי רעד ןיא ןרָאװעג טריקילּבוּפ ןענַײז סָאװ ,סעיזנעצער על א טאלג ןענעכייצ
 עשידיא סָאד, רעזַײװנָא רעד טסייה סָאװראפ ,טלָאמעד ךיז טגערפ --,עסערּפ רעשיטעווָאס

 ן1929 .וועיק ,"גנודליּבנטאר, -- .ד .א 13 .ז ,229 גמ ,1929 ,קסנימ ,'רּבאיטקא ,--ן א מר עּב יל .מ /:עז (

 ,69 ,68 .ז 12 נ6
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 ,םאטס ןּבַײרש רעלעטשפיונוצ יד ."סעּבאגסיוא עטצונעגסיוא , יד ןגעו טנַײה --? ןזָאלכרוד
 ןוא "ןעגנולמאז עשיטירק עקינײא, 'סנעטעלויּב עקינײא, טצונעגסיוא ןּבָאה יז זא
 יז ןעמ טָאה יֹוא יװ ןוא ,ןעגנולמאז ןוא סנעטעלויּב ערעסָאװ ןּבעגוצנָא טינ ךיז ןעִימאּב
 סָאװראפ ,טרעלקרעד טינ ךיוא טרעוװ'ס ;עקינײא רָאנ סעּפע סָאװראפ ןוא .,טצונעגסיוא
 .עיצוילָאװער רָאי ףניפ עטשרע יד ראפ ןלאירעטאמ יד ןרָאװעג טצונעגסיוא טינ ןענַײז
 סָאװ ,ןעמונעגנָא ָאד זיא גנוּבַײרשאּב ןופ םעטסיס א יראפ סָאװ ,ךיוא טּבַײלּב רָאלק טינ
 -יזיטאמעטסיס רעד עייגענעּב ,ּבַײלקּפָא םעד עייגענעּב טעדנעװעגנָא ןענַײז ןּפיצנירּפ א ראפ
 ענייא דארג זא ,ןַײז עדיומ ךָאד זומ עמ ןוא ,לא;רעטאמ םענופ גנוטעּבראָאּב ןוא גנור
 -נָאק ענדָאמ ןַײז ,קידנדייר טאקילעד ,עקאט זיא רעזַײװנָא םעניא ןטַײז עטסכאווש יד ןופ
 .עיצקורטס

 -וצ לא;רעטאמ רעד זיא טקנוּפדנאטש "ןשיפארגילָאּפ-שינכעט , ןייר ןופ ןיוש עליפא
 טסייוו ןוא לּבלּוװעמ ּבױהנָא ןופ טרעװ רענעייל רעד זא ,ןעגנולעג טינ יוזא טלעטשעגפיונ
 סעּכָאוּב לכאר ןָא ךיז טּבױה ּוװ ןוא ןָאסלעגרע ּב ךיז טקידנע סע ּוװ טינ
 ,סוג ןייא ןיא ןסָאגעגפיונוצ זיא םירּבאכעמ ייווצ יד ןגעו לאירעטאמ רעד לַײװ ;(11 .ז)
 םעד טכאמ סע זא ,קידװעעזנָא יוזא זיא "ןפַאש סנָאסלעגרעּב ןגעוו , לּפעקרעטנוא סָאד ןוא
 ךיז טיצ ,(12 .ז) "ןפַאש סרענידאג ןגעװ, לּפעקרעטנוא ןטייווצ םעד זיּב זא ,קורדנַײא
 וִצּפָא ךאווש ּוצ ןענַײז טַײז רעד אֹּב ךעלרעמונ עקנעראד יד ;'ןָאסלעגרעּב, ץלא ךָאנ
 רעװש םאדעװירָאסָאּב ןטעשָאּפ א ראפ זיא רעטַײװ .ןטייווצ ןופ רעּבאכעמ ןייא ןצענערג
 לעדאנ כ"ּכ ידאּב ןעמונעגנָא זיא רעדייסדזייּבפעלא ןימ א ראפ סָאװ ,קלָאט א ןייגרעד וצ
 ןטימ ַײס ,ןטלא רָאג ןטימ לס ןטקילפנָאק עטפָא ןיא ןעמוק יז םערָאװ ,ש טיװָאילע ןוא
 ןלעטש טַײז ןייא ןופ .עיסימָאק רעשיפארגָאטרָא רעלארטנעצ רעד ןופ רעדייס םעַײנ-לגָאּפש
 - װָארינשוק;, ,"װָאניװטיל--קיװײל, ,'דרעַײנ--רעטסינ; :יװא סיוא יז
 רעּבָא םעדכָאנ ;(זייּבפעלא רעדיײס ןטסַײנ םעד ןופ ןטלאה יז ,סע טסיײה) יַאקטיװק
 ןוא "אי :"קיװײל- װָאקאװטיל, ,ישטיװעקאזאק--ינטיװק, :ריא טניפעג
 - װעּסָארא -רעּב איטקָא; :טרעטנָאלּפעגרעּביא ןוא טשימעגסיוא םוקלופ ןענײז "ַא;
 רָאג ןעמ טפערט ןטלעז טינ ןוא ,'יקסלאפאר--ןיסָאר--שטיװאר, ,'יקסנאשרָא
 יקצעראו-.מ יקצעראז, ,יקסװַָאראקש-ןטפירש; :גנונעדרַא ןימ אזא ףא ןָא
 ּוװ רעטנָאלּפ א, סעמעעּב זיא סע זא ,יוא-."סקנּפ-ןעטעלויּב .גָאגאדעפ; ,"א
 ."ריש א ןָא טרעטנָאלּפ עמ

 ןגעװ ןעלקיטרא אּב :םזילאּוד ןימ רעדנוזאּב א טריפעגנייא ךיז אּב ןּבָאה םירּבאכעמ יד
 -נעצער א ֹוצ טמוק ,טרָא ןטשרע ןפא--לאמרָאנ ןעמָאנ סרעקיטירק םעד טייטש ןפאש סרעּבַײרש
 ,ךעלטנייװעג שטָאכ .ףָאס עמאס ןפא טקוראפ טנעזנעצער רעד ןיוש זיא ,לכיּב א רעּביא עיז
 .עיזנעצער יד ןּבירשעגנָא טָאה סע רע װ ןסיװ וצ ץלא ןופ רעירפ רענעייל םעד טריסערעטניא

 ,סָאד ךיוא טרעהעג יךוְּב ןשידיא  םעניא קינכעט רעד ןופ ןטַײקכעלמיטנגיײא יד וצ
 רעדָא ,לאנרושז םענופ ךעלטַײז יד ץזַײװּוצנָא טינ געהיונ ךיז ןענַײז םירּבאכעמ יד סָאװ
 ןא) לקיטרא רעד רעדָא עיזנעצער יד ךךיז טניפעג עס עכלעװ ןיא ,ךוּבלמאז
 ןוא "רוטלוק רעשידִיי ראפ רעדעטאק רעד ןופ ןטפירש , יד ראפ דָארג טכאמעג זיא םאנסיוא
 רענעײל רעד :לּכייֵס רעטסָארּפ א ,םענָאּפא ,ןיא ?כייס רעד .(רעכיּב רָאּפ א ראפ ךָאנ
 ןוא לאנרֹושז ןצנאג םעד ןרעטעלּברעּביא ןיילא ,ףראד רע ּביוא ,ןַײז ךאירטאמ ךיז געמ
 ןטַײקּכעלטקניּפמוא לָאצ עשּפיה א ךָאנ ןאראפ זיא לכיּב ןיא .לקיטרא םעד טרָאד ןכוזּפָא
 טנעזנעצער סלא ,ןזיװעגנָא זיא 47 .מונ ,לשַאמעל .ןעגנונעכייצראפ יד ןיא ןזַײרג םאטס ןוא
 159 .מונ ןיא ראפרעד ,ןימויל .ּב ןּבירשעג רָאג סע טָאה ןסעמערעדניא ,לעקניפ .כ
 "ןטנעזנעצער ןוא רעקיטירק, לכעצכוז ןיא .יק צול ס .ּב טָאטשנא ןימויל טרירוגיפ

 רעסעמע רעד) 223 רעמונא ןײטשנָארּב 'כ םעד ןבירשעגוצ טשינמוא ןוא טסיזמוא זיא
 ,לגד .א (ן--ז .י זיא טנעזנעצער



 233 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאָ;לּביּב

 ןענַײז סעיזנעצער יד עכלעוו טיול ,ןעגנולײטּפָא יד סיורא ןפור ןעגנורעדיוורעד יײר א
 "ונעג טיירּב ןוא ןיימעגלא וצ "עשיטילָאּפ , לײטּפָא רעט-2 רעד זיא יוזא .טריזיטאמעטסיס
 ןעיײג סָאװ ,רעכיב עלא יד ןריּפורג וצ רעמעווקאּב ןוא רעכַײלג ןעוועג טלָאװיס  ןעמ
 ןוא םזינומ ָאק ,רעדנװזאּב עזעיגילעריטנא :ןלײטּפָא עכעלטע ןיא ,ןַײרא טרָאד

 גנוגעוואּב רערענָא;צװײלָאװער ןוֿפ עטכישעג ןגעוו רעכיּב יד .וװ .זא .א רעדנוזאּב םזינינעל
 זיא'ס םערָאװ ,"עט כישעג, גנולײטּפָא רעד ןיא ןגָארטרעּביא טגעמעג לאלכיּב ןעמ טלָאװ
 ,עטכישעג-ףמאקנסאלק זיא -- עטכישעג עצנאג יד זא ,ךאז עטסּוװאּב-ןיימעגלא ןא זדנוא אּב
 עכלעזא ."רעכיּבנרעל ןוא קיגָאגאדעּפ, גנוליײטּפָא רעֶד ןיא טשרעה שאמשימ רעסיורג א רָאג
 "עיגָאלַאנימרעט עשידירוי, ,"טעּברא-קעטָאילּביּב , ,"ןאלּפָארעא ןופ עטכישעג , יװ רעכיּב
 -אדעּפ, טרָאד טסייה ץלא --עיפארגָאָיּב סנָאסידע ןוא "טנאוו רעשיזעניכ טַײז רענעי ןופ,
 *קיטירק ,עטכישעג ,טסנוק, גנולייטּפַא רעד ןיא רעטנָאלּפ ןגעוו ."רעכיּבנרעל ןוא קיגָאג
 ךעַײש ןזיא סָאװ .(ןּביוא עז) "גנודליּבנטאד, ןיא .ד .א 'כ רעד טקרעשאּב ןיוש טָאה
 לעדאנ כ'כ יד זא ,זַײװאּב א לײטּפָא רעד טָא זיא --"ןטפירשטייצ ןּוא קידָאירעּפ , רעד
 -ירעּפ, סניוזא ןיא סָאװ ,םעד ןגעװ ףירגאּב ןלעניגירָא ןא ןגָאמראפ שטיװָאילע ןוא
 ,"ןדיא זדנוא ַאּב , ךוּבלמאז םעד יא ,'ךוּב-יודנאל, םעד יא ןפערט ריא טעװ ןטרָאד ,"קידָא
 -רעטרעװ ןשימעדַאקַא ןשידיי ןראפ ןלאירעטַאמ טּבײלק (66!) .א ,רעגנייו עליפא יא
 :ׂ .+! "ךוב

 (עיזנעצער א ןיא ןפעשוצסיוא טינ זיא לָאצ רעייז) ןרעלעפ עשינכעט עלא יד טָא
 -עמקעווצ ןוא טַײקנטלאהעגסיוא ,טַײקכעלטקניּפ רעקידװעגרָאז ןופ ןּפיצנירּפ יד זא ,ןזַײװ
 יז ,רעמ ךָאנ ;טרירָאנגיא ןטולכאל ָאד ןענַײז ךוּב ןופ עיצקורטסנָאק רעד ןיא טַײקיס
 ךיז ןָאק עס .טגָאמראפ טינ רָאג ןּפיצנירּפ עכלעזא ןּבָאה רעלעטשפיונוצ יד זא ,ןזַײװ
 -נָא ָאי--ענימעקפאנ א :ןטַײקינײלק ןגעװ זױלּב ךיז טלדנאה ָאד זא ,ןזַײװסױא ןצעמע
 ןדעי ראפ !רעַירפ "ַא, ,רעדָא ,רעִירפ "א, ;ןזיװעגנָא טינ רעדָא ,ןעלטַײז ןזיװעג
 לאלכיּב טעּברא רעכעלטפאשנסיוו ןגעוװ ףירגאּב ןקיטכיר א ָאי טָאה סָאװ ,רעּבָא םענייא
 ,סעמיילש רעשינכעט ןָא זא ,גָאט רעד יװ רָאלק זיא --,טארפיּב עיפארגָאִילּביּב ןגעװ ןוא
 ןייק טינ ןוא ,רוטאלוקאמ ךיז טמוקאּב ,לא;רעטאמ ןופ גנוטעּבראאּב רעקיטפאהנסיוועג ןָא
 -רָאמוא רעשינכעט ץוכא ןעוו,טסעומש רעװ ."ְךוּב-ספליה רעכעלצונ, א ןוא עיפארגָא;לּביּב
 .ךיוא ןטקעפעד עשינאגרָא ערעסערג ךָאנ ןאראפ זיא גנונעד

 -רא עשיטירק ('עלא טאמיק, רעדָא) על א ןּבעג וצ עכָאטװאה יד -- ןסעמערעדניא
 ץנאג א  ,טגָאזעג יװ ,ןאראפ :ןרָאװעג טיהעגּפָא טינ זיא ,סעיזנעצער ןוא ןעלקיט
 :טזָאלעגכרוד ןענַײז סעיזנעצער יד ןופ ,לשַאמעל ,ןזױלּב עקיטכיוו ןוא ןזיולּב לָאצ עשפיה
 יז ,1 .מונ ,1928 ,"טלעוו עטיור,;) "סראילגומש,--יקסוואשראוו .א ןגעוו סרעדנעלסיוא .נ
 ,4--3.מונ ,1928) "ןרעטש, רעקסנימ ןיא 1928 ,1 .מונ "טילָארּפ, ףא עיזנעצער א ;(41 0
 ןיא גירק-רעגריּב, יקסנאשרָא .ּב :ָאטינ ןענייז ןעלקיטרא ערעסערג ןופ .(58--55 .1
 ,"ןרעטש,) ,("דרעַײנ, ןוא "רעּבאיטקָא, רעכיּבלמאז יד ןגעװ) "רוטארעטיל רעשידיי רעד
 עּבלעזיד ןגעװ) "ןעמענלײטנָא וצ ןטכאּבָאאּב ןופ,,-- וװָאניסונ ;(62--59 .ז ,1 .מונ ,5
 --.ןײטשנָארּב .י ;(68--58 .ז ,12 .מונ ,1925) ,"טלעו רעטױר, רעד ןיא רעּכיּבלמאז
 "ןרעטש, ןיא ("געט ןוא םישָאדאכ,--.סינּפפק .א ןגעװ) "לקניו רעקוועלירסאק א ןופ,
 ,דאשכ לקיטש א ןַײרא ךיז טעװנאג קידנליװ טינ .(36-28 .ז ,10--9 .מונ ,1926/

 יד ןופ ךעלּפעק יד ףא טקוקעג טשרעקירעד ןּבָאה ערעזדנוא רעלעטשפיונוצ יד זא
 שערייפעּב טינ טייטש עס ּוװ ,טרָאד רעּבירעד זיא ,טלאהניא ןיא טינ ,ןעלקיטרא
 :עַײרָאהעװ .קעסייא רעייז ןעװעג טינ זיא--רעּבאכעמ א רעדָא ךוּב א ןופ ןעמָאנ ןייק
 -אװטיל 'כ ןוא גנויושנא-טלעװ סמעכײלא-םעלָאש ןגעװ, לקיטרא סגַײװצ .ר .א
 ןיא ןאראפ ָאי זיא (69--61 .ז ,8--7 .מונ .1921 ,קסנימ ,"ןרעטש ,) "םזילארטיינ , סווָאק
 לקיטרא סנײטשנָארּב .י רעּבָא ,(!"םעכיילא-םעלָאש , שערייפעּב ךָאד טייטש עס) רעזַײװנָא
 ,(86--79 .ז ,6--5 .םונ ,1921 ,"ןרעטש ,) "שינעטנעק-רוטארעטיל רעשיטסיסקראמ ןוּפ ןגארפ,
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 -טנענגעק סנײטשנָארּב ןקיבלעזמעד ךיוא יװ ,קימעלָאּפ סגַײװצ ןפורעגסיורא טָאה סָאװ
 --(49 --42 .ז ,9 .מונ ,1927 ,"ןרעטש ,) "םזיסקראמ ארטלוא רעדָא םזיסקראמ, ; ןגַײװצ רעפ
 װָאקאװטיל ןוא םעכיילא-םעלָאש זיא ןעלקיטרא עדייּב ןיא םאגאה ,ָאטינ ןענַײז
 רעטיירּב סרעדנעלסױא .נ :עַײר .ןייא ךָאנ .טַײז ןוא ץאז רעדעי ףא טרינילקעד

 ,9--8 .מונ ,1927) "טלעוו רעטױר, .רעד ןיא ןפאש ןַײז ןוא ןקיוויל .ה ןגעװ לקיטרא
 7 א טָאה רע סָאװ ,םעד סעמכאמ רָאנ ,םענָאּפא ,ןגיושראפ זיא -- (144-122 .ז
 -מעד ןגעװ לקיטרא סרעניװ .מ סָאװ ,טַײצ רעד ןיא -- "רעפטנע ןא, לּפעק ןטרעיילשראפ
 ,7 .מונ ,1921) רָאי ןּבלעזמעד ןיא ןָוא "טלעוו רעטיור, רעּבלעזרעד ןיא ,ןקיווייל ןּבלעז
 !ןענאראפ ָאי עקפאד זיא -- טליצעג זיא "רעפטנע , סרעדנעלסיוא ןכלעוו ףא -- ,(94--78 .ז

 סעִיזנעצער יד רעדנוזאּב סיוא ןלייט םירּבאכעמ יד :ךאז עשיטסירעטקאראכ א ,וועגא
 -ַאּב ןפאש סמענעי רעדָא םעד ןגעװ ןעלקיטרא עניימעגלא ןוא קרעװ ענלצנייא רעּביא
 לאלק ,טכאמעג זיא גנולײטנַײא עקיזָאדיד עכלעוו טול ,ןּפיצנירּפ יד רעּבָא ןענַײז ;רעדנוז
 סװָאסרעּפ ףא עיזנע צע ר סיקסװָאקושז זיא ,םוראיווא .טסעפ טינ ןוא רָאלק טינ
 רעטנָאמרעד ןיוש רעד ןוא ,"ןפַאש סוואסרעּפ ןגעװ, לּפעק ןרעטנוא ןּבעגעג "טיורּבנרָאק,
 סקיוװייל ןגעװ דָארג ךיז ,טדער עס ּוװ--,"רעדיל סקיווייל .ה ןגעװ, סרעניו לקיטרא
 ןגעװ רעדיװ ןאראפ ."רענעלאפעגּפָארא יינש , ףא סעיזנעצער יד ןשיװצ טשוטראפ -- ןפאש
 ,(113 ,112 .ז ,15 .מונ .1925 ,"טלעוו עטיור,) שטיװָאקאסיא .ד ןופ ץיטָאנ א ןפאש סקיווייל
 ןוא -- (41--29 .ז ,4 .מונ ,1924 ,ןטרָאד) ןענאמזָאלג ןגעוו "ןדויטע עשיטירק , סנישורּבָאד .:
 .ָאטינ רוּפש ןייק רעזַײװנָא ןיא זיא ייז ןופ

 טינ סָאד יא) ןזיולּב יד טָא ןענַײז ,טקרעמאּב םאטסאנימ ןיוש טָאה רענעייל רעד יװ
 ןופ .ה .ד -"ןרעטש, םענופ ןוא "טלעװ רעטױר, רעד ןופ רָאנ ןעמונעג (קידנּפעשסױא
 עמ ןעוװ .טנאה רעד רעטנוא ָאד םוטעמוא ןענַײז יז סָאװ ,ןלאנרושז ערעסערג ערעזדנוא
 -עג טצונעגסיוא ןענַײז סָאװ ,סעּבאגסיוא עשידָאִירעּפ עלא ןרָיּפשכָאנ ןלעװ רעּבָא לָאז
 .ןרעגנעלראפ ךָאנ ןוא ךָאנ טנָאקעג סיװעג ןזָאלכרוד ןופ עמישער יד ןעמ טלָאװ -- ןרָאװ
 ןיא .ד .א 'כ ךיוא יװ ,רע ןאמרעּביל 'כ עיזנעצער ןַײז ןיא טריטָאנראפ ייז ןופ לייט א
 -יּב ןּבָאה םירבאכעמ יד זא ,טקאפ םעד ףא ךיוא ןָא טכער טימ טוַײװ ,"גנודליּבנטאר,
 ענימעגלא ןגעװ ךיז טדער עס ּוװ ,ןעלקיטרא עשיטירק עניימעגלא טרירָאנגיא לאלכ
 -עגכרוד ןצנאגניא ןענַײז םוראיוזא .רעּבַײרש ןופ סעּפורג ןגעוו רעדָא סעגארפ עשירארעטיל
 -רעּבאיָאנ ,1928 ,"ןרעטש , רעקסנימ ,.ש .ּב .צ ,עז) .ג .ד .א ןעזייר םָארווא ,עירול .נ טזָאל
 ןייא ןייק טימ זיא שיקראמ ץערעּפ יװ ,רעטכיד רענעעזעגנָא אזא רעדָא ,(רעבאקעד
 .ךוּב ןצנאג םעניא ןרָאװעג טנָאמרעד טינ טרָאװ

 ןוא ןעגנולמאז רעּביא סעיזנעצער יד טריזילאנא טינ ךיוא ןּבָאה םירּבאכעמ יד
 רעדָא רעד םאטס טינ טלדנאהאּב ןרעװ עס ּוװ ,ןלאנרושז ןופ ןרעמונ ענלצנייא
 -עגעג ןיא טקורדעג ןענַײז סָאװ ,םירּבאכעמ יד ןופ קרעװ יד רָאנ ,לאנרושז רענעי
 ןגעװ עיזנעצער סיקסווָאקושז ןיא זיא ,רעגיײטשא ,יוזא .ךוּבלמאז רעדָא טפעה םענעּב
 ןַײז לָאז-- ןאראפ (6 .מונ ,1928 ,'טילָארּפ , ןיא) 1928 ,8--7 .מונ "טלעוו רעטיור, רעד
 ,לג .ד .א "עירז , סרעטיירּב ,"קירטעּפ ןוא םאיל , סָאקטיװק ןופ ןעגנוצאשּפָא--עצרוק עליפא
 ,,רעטרעװיגָאלש יד אּב ןעגנוזַײװנָא-סגנוקישּפָא ןּבעג טניולעג טלָאװ ןלאפ עכלעזא ןיא
 / ןופ טיּבעג ןיא טַײקמערָא רעזדנוא אֹּב זא ,טכא ןיא קידנעמענ ,"רעטיירּב , ,"אקטיווק,
 .רעלופ ךעלגעמ טַײװ יװ ןרעװ טצונעגסיוא עיזנעצער רעדעי ףראד ,קיטירק

 -ספליה ךעלצונ, א סלא ,רעזַײװנָא םעד ןגעוו גנוניימ סנָאגָאקאמ 'כ זא ,ָאזלא ןעעז רימ
 -כעראב טינ זיא .."לאירעטאמ ןקידנּפעשסיוא ןגירק ןליװ סָאװ ...עלא ראפ ךוּב
 ןראפ לא;רעטאמ ןשירעריפנָא-שידָאטעמ ןגעװ, עגארפ יד טינ ךיוא טזייל לכיּב סָאד .טקיט
 ָאד ויא לאירעטאמ רעשירעריפנָא-שידָאטעמ רעד דָארג םערָאװ ;"ןזעװ-קעטָאילּביּב ןשידִיי
 ןײטשנָארּב ,וָאקאוטיל כ"כ יד ןופ ןעלקיטרא עלא טאמיק ָאד ןלעפ'ס :ןּבעגעג טינ
 ןָאגָאקאמ 'כ .קיטירק-רוטארעטיל עשלטסיסקראמ ןופ עיגָאלָאדָאטעמ רעד וצ ערעדנא ןוא
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 עמיש ער א רָאנ רָאפ ךיז טימ טלעטש ךֹוּב רעקיזָאדרעד, זא ,קיטכיר ץנאג טקרעמאּב ןיילא
 ליפ ראפ טפאש סָאד .עפוג ןעלקיטרא יד טינ ןוא ,ןעלקיטרא עשיטירק ןוא סעיזנעצער ןופ
 ,..טינ ןּבָאה ייז לַײװ ...ןטַי קירעוש עסיורג רעוט-רוטלש ןוא סרעקעטָא;לּביּב עלעיצניװָארּפ
 :טַײקירעװש-טּפױה יד זיא עדארג סָאד טינ רָאנ .(:"ןלאנרושז ןוא ןעגנוטַײצ עקיטיינ יד
 רָאנ טינ טריסערעטניא (ןלעיצניוװָארּפ םעד עקפאד טינ) רעוט-רוטלוק ןוא רעקעטָאילּביּב םעד
 ראפ סָאװ ,ןסיו טשרעקירעד ףראד רע ;ךוּב ןפא עיזנעצער א ָאד זיא'ס יצ ,עגארפ יד
 ןעמעלא ראפ רעירפ רע לָאז עכלעוו ןוא ,עיזנעצער רעד ןיא ןּבעגעג זיא גנוצאשּפָא ןא
 ךָאד זיא -- "געט ןוא םישָאדאכ, ןגעוו סעיזנעצער 3 ןָא טוַײװ עמ זא : ןסעמערעדניא ,ןכוז
 עכלעוו ,ךוּב ןופ זילאנא ןלופ א טיג עכלעוו ,רעכעלריפסיוא זיא עכלעוו ,רָאלק טינ ךָאנ
 ראפ רעקעטָאילּביּב םעד טלעטש עמ זא ;(סקינוער ,ל ,רעגייטשא ,יװ) ןכעלכארּפש א רָאנ
 ןוא ,ערעדנא יד רעסיוס זיא ענייא סָאװ ,"רָאיאק , סיקסווָאראקש רעּביא סעיזנעצער ייווצ
 עקפאד ןפערטנָא רעקעטָא;לּביּב "רעלעיצניװָארּפ, רעד ךָאד ןָאק ,ןָא טינ סָאד טזַײװ עמ
 ץרוק ,ןרירעפער טפראדאּב ןעמ טלָאװ רעּבירעד .עיזנעצער רענעגנולעג-טינ רעד ףא
 ךיז טינ ןוא רענעייל ןראפ טלאהניא רעייז ןקעדפוא ,סעיזנעצער ערעקיטכיװ יד ןריטָאנא
 ,גנוּביײרשאּב רעלעמרָאפ טימ זיולּב ןצענערגאּב

 .1928--1922 ןופ ןלאירעטאמ יד ןגעװ ךעלסילשסיוא טדערעג רימ ןּבָאה רעהא זיּב
 ראפ ןעלקיטרַא עשיטירק ןוא סעיזנעצער ןופ עגַאלייּב , :ּבָאגוצ א רעּבָא ךָאנ טָאה לכיּב סָאד
 ףא טינ םערָאװ ,רענעײל ןראפ זירּפרויס א ןצנאגניא זיא סָאד ,".י 1929 לירּפַא--רַאװנַאי
 ,זיא עגאלַײּב עקיזָאדיד .טנַאמרעד םעד ןגעװ טרעװ טאלּב-לטיט ןפא טינ ןוא עליה רעד
 םעטסיס ןייק טינ ָאד ןיוש טָאה ריא םערָאװ ,שינעלַײא סיורג רָאג ןופ טקודָארּפ א ,םענָאּפא
 ,רעגייטשא ,"טילָארּפ, םעד) .רעסערג ךָאנ ןויולּב לָאצ יד ָאד זיא וצרעד ,עיצארעמונ ןייק טינ
 -ער יד ןלײטּפָא לָאמארעדיװ ךיז ןעמ טווּורּפ ָאד .(.לג .ד .א לָאמ ןייא זיולּב ןעמ טריטיצ
 רעכיּב ןגעװ ןעגנולדנאהּפָא עשיטירק, :ןָא סע ןפור ייז יװ רעדָא ,ןעלקיטרא ןופ סעיזנעצ
 עצנאג יד .טרעּפמולעגמוא קראטש לָאמארעדיו ךיז טמוקאּב סָאד ןוא ,"רעּבַײרש ןוא
 ,עיצידארט רעשיליקסאמ רעטלא רעד ךָאנ ָאד טוט עמ וא ,קורדנַײא םעד טכאמ עגאלַײב
 ןייײק טָאה סָאװ ,ווירּב א רעדָא ריש א ןלעטשנַײרא ףָאס םוצ םיצולּפ טנעלפ עמ ןעוו
 טינ לָאז סע) "קלח רינה תא איצוהל אלש ידכ, ץערעט ןטימ ,ןעיניא םוצ טינ סעכַײש
 לײט םעד ןטלאה ןיילא םירּבאכעמ יד .(ריפאפ לקיטש קידייל ןייק טסיזמוא ןּבַײלּב
 .ָאטינ ןופרעד רעכייז ןייק זיא ןעלטעצכוז יד ןיא םערָאװ ,קיטכיוו טינ ראפ ,סיוא טזַײװ

* * 

 א

 "...עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעוװ רוטַארעטיל, עלעכיּב ןטייווצ ןטימ זיא רעגרע ךאסא
 טנרָאװאּב סָאװ ,"עמָאקסאה, א ךָאנ טָאה "ךוּב עשידיא סָאד , ּביוא .םירּבאכעמ עּבלעזיד ןופ
 טייווצ סָאד טָאה -- טלעטשעגפיונוצ זיא לכיּב סָאד ,יזא יװ ,םעד ןגעװ סָאװטע
 ײװצ עצנאג טימ ןעװעג "עקאועמ,, ודנוא טָאה "דרעזעגרקוא , רעד .טינ ךיוא סָאד לכיּב
 לכיּב סָאד זא ,גָאװצ א טימ רָאנ ּפָא ןרעטעּפ סָאװ ,(שיניארקוא--שידַיי) ךעלריפנַײרא
 ראפ טלאה עמ ,טעּברא םעצע רעד ןגעװ טשינרַאג טגָאז עמ ןוא ...ןעמוק ץונוצ טעװ
 ראפ סָאװ ראפ ,לאלרעטאמ ןטכארּבעג םעד ןגעװ רעטרעװ רָאּפ א שטָאכ ןּבעגוצ קירעּביא
 ,טדערעגּפָא ןיוש ,ּבַײלקּפָא םאֹּב טנכערעג ךיז ןעמ טָאה סָאװ טימ ןוא ,ןּבילקעג רע זיא טַײצ א
 .פיונוצ זיא סע יא יװ ,עדָאטעמ ןוא םעטסיס רעד ןגעװ טינ עליפא טנָאמרעד עמ זא
 ןעימידאה-ךעיוק ןפא ןצנאגניא ךיז טזָאלראפ עמ .לאלרעטאמ רעד טעּבראאּב ןוא טלעטשעג
 -ניא סע סָאװ זא ,טנכערעגסיוא לכיּב סָאד ןיא םיא ףא) טסיוויטקא-דרעזעג םענופ
 .ןעגנירדסיוא ןיילא רע טעװ ,םיא טריסערעט

 סָאװ ,לכיּב םענופ לטיט רעשּפיה רעד .טירט ןדעי ףא סיוא ָאד טמוק ןעגנירדסיוא ןוא
 טוג ,טוג טרעטעלּב ריא זא ,רָאלק טשרע טרעװ ,טלאהניא ןלופ ןַײז ףוא טינ ךָאד טקעד
 טניימ "עגארפ רעלאנָאיצאנ, רעצנאג רעד ןופ זא ,ךיז ריא טסיװרעד טלָאמעד ,לכיּב סָאד ךרוד

 ."טרָאװרָאפ . סנָאגָאקאמ 'כ ןופ (}
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 רוטַארעטיל, :שידִיי ףא טסייה לכיּב סָאד ."גנונעדרַאנַײא-דרע עשידִיי , טּפיוהרעּביא ןעמ
 ןיא גנונדרָאנַײא-דרע רעשידיי ןוא םזיטימעסיטנַא ,עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעװ

 -קוא ףא "טעטכידעגרעּביא, ַײרפ עּבלעזסָאד טייטש טַײז רעד אֹּב--"דנאּבראפנטאר
 ,ו:סקהנצעה תםקס םהזהסמההמג6 תחזהמהה 00ץסעעס0ָצ 3 2טנעססאוזעכאסא :שיניאר

 .ע8 חקס 20802226 םהגתזזצמגגגג 6 םץ6840 1 61והמס ?ח".

 ןשינ;ארקוא ןַײז טימ טינ ןוא ןשידִיי ןטימ טינ טמיטש עפוג לכיּב ןיא לא;רעטאמ רעד
 לאלרעטאמ טלמָאזעג ןּבָאה םירּבאכעמ יד זא ,סיוא טמוק ךָאנ ןעלטיט יד ךָאנ .ןעמָאנ
 ןּבָאה ,ןסעמערעדניא ןוא ,דנאּבראפנטאר ןיא .לג .ד .א עגארפ רעלאנָאיצאנ רעד ןגעוו
 :ךעלטיּפאק יד יו ,דנאּבראפנטאר ןרעסיוא ןטקאפ ןגעװ ןדייר סָאװ ,ךעלטיּפאק עצנאג רִיַמ
 .לג .ד .א "דנַאלסױא ןיא עיצַאזינָאלָאק עשידיי, ,"עּפָאריײא-װעריַאמ ןיא םזיטימעסיטנַא,

 יד עליפא .טירט ןוא טירש ףא טעּברא רעד ןיא ךיז טליפ טַײקנזָאלעגּפָא עקידלאווג א
 -ּפעק יד וצ ךַײלג לָאמ עלא טינ ןענַײז ,עליה רעד ףא סָאװ ,ןעגנולײטּפָא יד וצ ךעלּפעק
 -עכייצראפ-טלאהניא ןיא) "רוטַארעטיל ענייש .13, :רעגייטשא ,עפוג לכיּב ןיא סָאװ ,ךעל
 ןגעװ ןעגנוּבײרשַאּב "עזר ןוא רוטַארעטיל ענייש .אוו, :לּפעק סָאד לכיּב ןיא טָאה ,(שינ
 ,טיג ןצַײרד ןייק רָאג זיא *13, רעד זא ,סײװ ייג טנַײה ."גנורעדנַאװרעּביא רעשידיא רעד
 רעד ןגעוו ןעגנוּבײרשַאּב-עזיײר, רָאנ טכוז סָאװ ,רענעייל רעד זא ,סיוא ךָאד טמוק סע ןוא
 *עקאזעמ, ןענַײז םירּבאכעמ יד זא ,ןטכיר טינ רָאג ךיז טעװ ,"גנורעדנַאװרעּביא רעשידיא
 טינ ןריזירעטקאראכ סָאװ ,ךעלּפעק טיג עמ ...?ָאטינ "טלאהניא , ןיא ןענַײז סָאװ ןכאז טימ
 ,װּוטלָאק ןופ ָאד טָאה "לטעטש שידיי סָאד , :לשָאמעל .לטיּפאק ןופ לא;רעטאמ םעד ןצנאגניא
 עיצאזיוויטקעלָאק עקידלטעטשַײּב ,קימָאנָאקע ,ןדִיי ןגעו קיטסיטאטס :ןופ טארעמָאלגנָאק א
 ןטולכאל ךיז ןרעהעג סָאװ ,ןכאז טימ טרעטנָאלּפעגרעּביא טרָאד זיא ץלא ןוא .לג .ד .א
 לטיּפאק ןיא ןכוז ןייג ןוא ,ןַײז גולק יוזא סע טעװ רעװ ,ןסעמערעדניא ,ןָא טינ לטעטש ןטימ
 ,בחטז?סק} .+. 8023/2028408 0600988 68/6008000 ת22062סמאא 60024:"?טעטש שידיי סָאד,

 -נטעּברא עשידיי יד ןופ גנולקיװטנַא עשימָאנָאקע יד טייג ןיהּוװ --.א ,יקסראדוס, :רעדָא
 ריא טָאה ראפרעד ?ידנַאּברַאפנטַאר ןיא ןוא רעדנעל עשיטסילַאטיּפַאק יד ןיא ןסַאמ עקיד
 סָאװ ,סעגארפ ערעדנא ןוא ןטאר-וועשִיי ןוא-?טעטש ןגעװ לאירעטאמ לציּפ ןייק טינ ָאד
 -נעלסיוא, ךעלּפעק יד טשינרָאג ןגָאז עּבלעזסָאד .לטעטש סָאד עייגענ שינאגרָא ןענַײז
 ,(6 "ןוויטקעּפסרעּפ ןוא ןעלקַאכַאס , ,"סעיצַאזינַאגרָא עשיד

 .לכיּב ןיא ןעלטיּפאק יד ןופ רע ד יי ס ןראפ םירּבאכעמ יד וצ ןּבָאה סענַײט ךָאנ ןעק עמ
 ןעװעג רעשיגָאל ךָאד טלָאװ ,6 ?טיּפאק זיא "ןוויטקעפסרעּפ ןוא ןעלקַאכַאס- :רעגייטשא
 -נַײא-דרע רעשידִיי רעד ןגעװ ןעלטיּפאק עלא ךיז ןקידנע סע זא ,םעדכָאנ טשרע סע ןּבעג
 עכעלטנַײרפ טניימ עמ) "סעיצַאזינַאגרָא עשידנעלסיוא, ;רעדָא ;(9 לטיּפאק ןכָאנ) גנונעדרָא
 ךָאנ ךַײלג ןייג טגעמעג ךָאד טלָאװ ,12 לטיּפאק ָאד ןיא סָאװ ,(סעיצאזינאגרָא זדנוא וצ
 .("סעּבַאגפוא ענייז ןוא דרעזעג,) 9 לטיּפאק

 .עפוג ןעלטיּפאק יד ןיא לאירעטאמ םעד ןלײטנַײא ןטימ זיא רעגרע ךאסא
 טגיוטעג סָאד טָאה סָאװ וצ זיא ."ןַאשודיּב-ָאריּב , לטיּפאק רעדנוזאּב א ןּבָאה רימ דלאּביו
 גנורעדנאוורעּביא רעשידיי ראפ "ןאשזדיּב-ָאריּב, ןקיטסעפראפ ןגעװ ןעגנומיטשאּב יד
 סע זיא ,סיװעג ?"טכַאמנטַאר רעד ןופ ןעלטימסָאמ, וצ ןיא ןלעטשנַײרא (23--21 .ז)
 ןיק טינ "ןאשזדיּבָאריּב, רעצנאג רעד ןעד יצ זיא ,טכאמנטאר רעד ןופ לטימסָאמ א
 םעד ןּבעג ,ךיוא רעכעלריטאנ ןוא ,ןעװעג טלָאװ רעכַײלג ?טכאמנטאר רעד ןופ וטפוא
 :רעדָא .לא;רעטאמ םעד ןעלקערּבעצ טינ ןוא ,"ןאשזדיּב-ָאריּב, סקעלּפמָאק ןלופ
 ,168801:ז61: 2.0 3026262ע9300886 עסעהסאעאמגז 8 1304840408 עצססקטעת"

 .יצראפ-טלאהניא ןשינַיארקוא םעד ןיִא שערייּפ א ָאד זיא "ןוויטקעּפסרעּפ ןוא ןעלקאכאס, לטיּפאק םוצ (}
 שינַיארקוא סָאד זא ןגָאז ןעמ ףראד ,ועגא ,ןןוהסעאאא 18 תסקסמסאזעמא 6מק. 8020812880/ 8 0002.: שינעּכ
 .ןצעזעג-ךארּפש עשיניארקוא יד טימ ַײס ,טסקעט ןשידִיי ןטימ ַײס טקילפנָאק ןפראש א ןיא טפָא טמוק לכיּב ןיא ןשָאל
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 טלָאװ ןפראד ,"גנונעדרָאניײא-דרע רעשידיי רעד ןופ ...סעמעלּבָארּפ,, יד ןשיװצ טייטש (26 .ז)
 :לײטּפָאּבוס ,"גנורעדנַאװרעּביא רעד ןופ רעטרע יד, עו לטיּפאק ןיא ןַײז טפראדעג סע
 ינָאלָאק רעשידיא רעד ןופ ןוויטקעּפסרעּפ יד, סיקסווָארטסָא .(36 .ז) "ןענָאיאר ערעדנא (3,
 םֹוצ סע ןגָארטרעּבירא שעמאמ ךיז טעּב (28 .ז) ."רָאי 1926 ןפא .ר.ר.ס.פ ןיא טעּברַא-ריז
 ,"גנונדרָאניײא-דרע רעשידיא רעד ןופ ןוויטקעּפסרעּפ ןוא ןעלקַאכַאס, צו לטיּפאק

 רעּבָא ,גנוריפורג רעטכעלש ןופ ןרעטסומ ךָאנ ןוא ךָאנ ןעגנערּב טנעקעג ןטלָאװ רַימ
 זיּב סע טקירעװשראפ ,לאירעטאמ רעייז טרירעמונ טינ ןּבָאה םירּבאכעמ יד סעמּכאמ
 רעדָא לקיטרא םעד ןפורנָא לָאמ רעדעי סיוא טמוק סע לַײװ ,םעד טימ ןרירעּפָא וצ רָאג
 .טרָא ןוא טַײצ ליפ וצ ןעמונעגּפָא טלָאװ סָאד ןוא ,ןעמָאנ םאּב ךוּב סָאד

 ןלעטש ייז יװ טינ ךיז ןפאכ ןיילא םירּבאכעמ יד זא ,סיורג יוזא זיא רעטנָאלּפ רעד
 : לשָאמעל ,לָאמאטימ ןליײטּפָא עכעלטע ןוא לכיּב ןּבלעזמעד ןוא ןייא ןַײרא

 ,1628000016484, 216 008010828 8280שע, 68/6862406 ססאחסעסחאאע ז ,5 :ׂ

 טייוצ א ,(22 .ז) "...טכַאמנטַאר רעד ןופ ןעלטימסָאמ,, וע לײטּפָא ןיא לָאמנייא זיא
 "דרעזעג , וא לײטּפָא ןיא :לָאמ טירד א ןוא ,(27 .ז) ..."סעמעלּבָארּפ, ע לײטּפָא ןיא לָאמ
 .ּפָאק 35 ראפ .ז 56 טלאה לכיּב סָאד זא ,ןזיװעגנָא לָאמ ליוצ זיא ,וועגא .(42 .ז)
 סנייטשנעמאק יז ןּביג .ּפָאק 25 עּבכלעזיד ראפ -- רעקיליּב סע ןזיא לָאמ טירד א ןוא
 יד ןופ גנולקיװטנַא עשימָאנָאקע יד טייג ןיהּוװ .א ,יקסראדוס, :רעדָא .ז 86 לכיּב
 ...דנַאּבראפנטַאר ןיא ןוא רעדנעל עשיטסילַאטיּפַאק יד ןיא ןסַאמ עקידנטעּברא עשידיי
 לכיב עּבלעזסָאד -- לָאמ-טייווצ א ,(19 .ז) "לטעטש שידיי סָאד , לײטּפָא -- ."ּפָאק 70 .ז 6
 -ָאילּביּב ענוָאמ א) .ּפָאק 80 ןוא .ז 76 ןיוש רעּבַא ,(24 .ז) ..."ןעלטימסָאמ , לַײטּפָא ןיא
 ּביוא ,(זַײרג א ןייז ַאד זומ ,רעּביא ךיז טרעזאכ לכיּב א דלאּביװ--.טַײקטלּפירקראפ עשיפארג
 ןבעגעג ןוא טרָא ןוא ימ ןייק טרַאּפשעג טינ ןּבָאה םירּבאכעמ יד זא ,ןעמענָא ןלָאז דימ
 יז ֹוצ ןיִא לכיב סָאד סָאװ ,ןלײטּפָא ַײרד עצנאג ןיא עליפא לכיּב ןּבלעזמעד ןוא ןייא
 ןּבָאה עשז-סָאװראפ זיא ,ןכוּפָא ןענעק טכַײל יז לָאז רענעייל רעד יידעק ,עייגענ סָאװטע
 סָאװראפ ?לכיּב ןיא סָאװ ,ןלאירעטאמ ערעדנא רעקילדנעצ טימ ןוטעג טינ עּבלעזסָאד יז
 (37 .ז) ,םחטס-םעהנאהי' ה בהההיח ,,(44'0361 ןלײטּפָא ייװצ ןיא ןפרָאװעצ טינ ייז ןּבָאה

 ףא לכיּב סנייטשנעמאק ןּבלעזמעד רעדָא .("טעזא,--"ןאשזדיּבדַאריּב, :ןלײטּפָא יד ןיא)
 24 .ז רָאנ טכארּבעג יייז ןּבָאה "דרעזעג , ןוא גנונעדרַאניײא-דרע עשידִיי ,טכַאמנטַאר,, שידִיי
 ןּבָאה ייז יו יוזא ,"סעמעלּבָארּפ, ןיא "ךרעזעג, ןלײטּפָא יד ןיא ךיוא טלייטעצ טינ ןוא
 ,םעטסיס ןייק טינ ייז אֹּב ןיוש ,סע טסייה ,סָאד זיא ?שיסור ףא לכיּב ןּבלעז ןטימ ןוטעג
 .טַײקיזָאלמעטסיס עטעשַאּפ רָאנ

 לכיב סָאד זא ,"דרעזעגרקוא, רעד ךיז טרעפטנעראפ לכיּב םוצ טרָאװרָאפ ןןיא ךָאנ
 יד ןעיײרפאב שינערָאװאּב אזא ךרוד רעּבָא ןעמ ןעק יצ .לופ שימעדאקא טינ זיא
 ּבױא ,זיא רעגײטש רעד ?טעּברא לקיטש טקידנעראפ ןוא טכער א ןּבעג ןופ םירּבאּכעמ
 -נירּפ זא ,טינ סע טסייה ,עמעטי רעסיוועג א ףא עיפארגָאילּביּב עטצריקראפ א ןּביג רימ
 א ןגעק ןַײז טינ ןעק רענייק--,סעמישער עשיפארגָאילּביּב עלופ ןגעק רימ ןענַײז לעַיּפיצ
 -סיוא ןעמענ ףראד עמ ,טרָא קיצניװ :סעינעמ עסיוועג רעּביא רָאנ--,טעּברא רענעמוקלופ
 רעשיטקארּפ אזא ןיא ףוא רימ ןעמענ ,.לג .ד .א ןגירק וצ גנירג ייז ןיא סע סָאװ ,סעּבאג
 --סעיארכא ערעסערג א ךָאנ רעּבאכעמ ןפא ףורא ךָאד טפראוו סָאד ןוא ;ץלא טינ עמישער
 ךיז ףא ,סיױא טעז ,ןּבָאה לכיּב רעזדנוא ןופ םירּבאכעמ יד .לאוסיוא ןופ סעיארכא יד
 -אכ סָאד ,עטסקיסאּפ סָאד רָאנ ,ןַײרא טלעװ רעד ןיא םאטס טינ ןּבעג עילָאר יד ןעמונעג
 עשידִיי, ,"עגארפ עלאנָאיצאנ, עמעט רעד ףא לטעצ-רידנעמָאקער ןימ א ,עטסשיטסירעטקאר
 לייט רעקיזָאדרעד טימ ןעמוקעגסיוא יז ןענַײז עשזדיוזא יװ ,לג .ד .א "גנונעדרַאנַײאדרע
 טגירק ,לכיּב סָאד ןוט רעטעלּב א רָאנ גונעג זיא סע !טכעלש טצעל ,רעדייל --?טעּברא

 ןעװעג ליפ וצ ןיוש ,טרעקרַאפ דָארג ןענַײז םירּבאכעמ יד זא ,קורדנַײא םעד דלאּב ןעמ
 סָאװ ,ץלא ןּבעגעג טעשָאּפ יז ןּבָאה ,ערעסעּב סָאד ןּבַײלקּפָא טָאטשנא ןוא ,"שימעדאקא,
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 טינא ,טעּברא רעייז ראפ סעיארכא רעּפאנק א ןָא ,טנאה רעד רעטנוא טכאמעג יײיז ךיז טָאה סע

 -נערּב רעזַײװנָא ןשיטקארּפ א ןיא טגיוטעג ייז טָאה סָאװ ,ןרעלקרעד וצ רעווש ןַײז טעװ
 ערעסערג ןיא עליפא ןגירק וצ רעװש ןיוש ייז זיא'ס סָאװ ,סעּבאגסיוא עלעיצניוָארּפ ןעג

 סע ןעמ טָאה םיא סָאװ ,ץניװָארּפ ןיא רעוט-"דרעזעג , רעד ןיוש טדער רעװ ,סעקעטָאִילּביּב
 ?ןעעזנָא טינ ןגיוא יד יד ןיא עדאווא ןוא עדאווא ייז טעװ ,ןעניזניא טשרעקירעד לכיּב ןטימ

 .עמעט רעד ףא עטסעּב סָאד קידנעטש טינ ךָאד סע זיא וצרעד

 ןגעוו רושָארּב א ןעגנערּב וצ ןעוװוװעג טיונ אזא עקאט סע זיא ,ןסעמערעדניא םערָאװ

 :רעדָא ,(13 .ז .עז) ?עלוט ..ןיא ןּבעגעגסיורא ,ןטַײז ןציײרד ןופ םזיטימעסיטנא

 ,םצקאס8א0, ,{.--אע0 תקהתעמס 20/ס:א4ס04/ תס 68/סומ. 11סחהאעתו () 20תאנסא

 סָאװ רעד רָאנ ,ןגירק ןעק עלעכיּב סָאד סָאװ--;ס ז83סעװ ,,'1008008ץקאזוסזומ= 16 סעסץק." (טרָאד)

 זיא ּוװ ןוא ןעװ ,ףערט יײג ,טנַײה ?"ץעימראָאנַאװרעשט, טאלּב יד סיוא טּבַײרש
 לאירעטאמ ןקיטיינ ןוא ןקיטכיװ זַײװסנפיוה ךרוד ןעמ טזָאל ראפרעד !עלעכיּב סָאד סיורא
 יד ןיא ךיז טפראוו קוקרעּביא ןקיפּונּבױא ןא אּב ;םירּבאכעמ עטסטעטירָאטװא יד ןופ
 :סנינע ל טלעפ סע זא ,ןגיוא

 1) ן30עהמהזמוס סעה?פע תס 82מסמההפמסאצ עסמץססָצ. 2/.--11, 1024 188 6עװ

 2) 4 םהתעסמההעמסאצ 80עמססֶק 163ת40ע, עעסעא8 1240/0סא4 ם. 11 ,168288י

 1918--1016--1019. .2סטעטסאעה 660עטעא 111 סעע. 21,--21., 1925, סעע. 498--0

 3) 0 תגקקחאהעצס 118 אהץאסעטאז ז 06 ,,1!אזחסץזז2.1נ1סיעעזיזסס:0אז 316011021113216+. 21., 1924,

 91 סדזץ-

 4) .ןסאאא 0 גהמעחסמההעמסא 2000066 2{, 1924 160 ס1ץ-

 5) .ןסחאאה 2( :ע.- 116::1121104011222 םסמץס6. ת{.} 1927, 108 סעץי

 6) 0 תסעץקסא808 1ץ2מ136 ס8/סס8 (ץעסצע) 0060. 604. ז. אא יג 2. 21.--.4, 123.

 1926, סדץ. 04

 עגארפ עשידִיי ןוא עלאנָאיצאנ יד , :שידיי ןיא דנאּב רעצנאג א סנינעל עליפא טלעפ סע
 (עמָאכלימ עשיטסילאירעּפמיא ּבױהנָא ןופ) דנאּב ןטייווצ םעד ןעגנערּב םירּבאכעמ יד ,"! .ּב
 ? סָאװראפ .ךרוד ןצנאגניא ןעמ טזָאל ןטשרע םעד--ןו .ּב יא סע זא ,ןָא טינ עליפא ןזַײװ ןוא

 :רעסעּב ןעמ טיג ןענינעל טָאטשנא
 200688, 1 !ןץהמהה 0 ס8קסאצ, (14 .ז)}

 ס06א8תנאס, 11 0?6! ס א םסצסאק עץהמחז 680668 (15 .ז}

 ן6הצסעאסע, 18. ןןסצסץאסמ :ןַײז ףראד| !םץגזח הא והא סמץסא? (14 .ז)

 סלא ,ץונאּב םוצ טרידנעמָאקער טינ שערייפעּב ייז טָאה קיטירק עשיטעווָאס יד סָאװ

 ,ךוּב א ןיא ןעמ טוט סָאד ןוא (1.עיגָאלָאעדיא ןוא גנאגוצ ,לאירעטאמ רעייז טול ,עכעלדעש
 ,ןקעטאילּביּב ןוא ןטסיוויטקא-דרעזעג ,ןטסידנאגאּפָארּפ ראפ רָאפ םיא טגייל עמ סָאװ

 ;ןטשרע םעניא סָאװ ,גנונַיײשרעד עּבלעזיד רעדיוו ךיז טקרעמאּב לכיּב ןטייווצ ןקיזָאדמעד ןיא

 סנינעל טימ ןוטעג ןּבָאה ײז יװ ,ןטעּברא עקיטכיו ףא םוא טינ ךיז ןקוק םירּבאכעמ יד
 עגארפ רעלאנָאיצאנ רעד טימ ןוט וצ שערייפעּב טָאה סָאװ ,,,0 אגץץקאאםנאעס 12 גזהקוס,ע31*

 לטיט רעד םָאװ ,ראפרעד רָאנ ,ךרוד סע ןזָאל ייז ,(גנומיטשאּבטסּבלעז רעלאנָאיצאנ ןגעוו)
 זיא ןעמ ןוא ךעלּפעק יד רעּביא טנעייל עמ זא ,סע טסייה .,טלעטשראפ לסיּבא זיא ךוּב ןופ

 -רעד ,סעּבאגסיוא יד ןרעטעלּבכרוד סעכַאּפאלָאכעל רעדָא ,ןקוקוצכרוד ךעירטאמ טינ ךיז
 .טעּברא רעד ןיא ןזיולּב עשּפיה יד ךיוא עקאט ךיז ןעמענ ןופ

 -געמאזוצ רעשידנעלסורטייוולא רעטייווצ , טיג עמ ּביוא ,ןייטשראפ וצ טינ שעמאמ זיא סע

 רעטי1, ךוּב סָאד טקידניזראפ טָאה סָאװ טימ זיא ,(33 .ז) 8 ,םירעיוּפ עשידיי ןופ רָאפ

 רעדָא ?טינ סע טיג עמ סָאװ ,"1924 ,םירעוּפ עשידִיי ןופ רָאפנעמאזוצ רעשידנעלסורסַײװלא

 .(ב).ּפ.ק.ר ןופ רָאפנעמאזוצ 211 ןפא עגארפ עלאנָאיצאנ יד ,, :לכיּב סָאד ןעגנערּב טינ סָאװראפ

 1) ,8 תםסאוסעזט 686תע01ס688ץקו". הז., 1929. .6 2, סעקי 27,

 .אגהזה עת ןס8ס2סםאה". 2{., 1929 אפ 6, סדק. 19.
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 ענייש יד ."רוטארעטיל ענייש, לטיּפאק סָאד ךיוא זיא ןגָאלשעג ?".ז 43 ...1922 לירּפא
 טלָאװ עמ ןוא ,זדנּוא אֹּב ךַײר טינ ךָאנ זיא גנונעדרָאנַײאדרע רעשידִיי ןגעװ רוטארעטיל
 ;ןעמ טיג זיא .עמעט רעד ףא לאירעטאמ ןקידנּפעשסיױא ןּבעג ןעניגראפ טגעמעג ךיז
 טינ ןענַײז ייווצ עטשרע יד סָאװ ,"זָארגדליװ (3 ,"פעטס ןיא ,, (2 ,'ןַאירוּב , (1--,ע ,ןָאדרָאג
 ; ךרוד ןעמ טזָאל ראפרעד ,(ןָא טינ סע ןעמ טזַײװ ,וועגא) "זָארגדליװ, ןופ ןטנעמגארפ יװ רעמ
 "סעּפָאנס , סרעפעפ .י ;'.ז 230, 1928 ."עגיל-רוטלוק , ,עשראוו .בושי ןּוא ּפעטס -- ןאמזָאלג,
 -- רעטיירּב ;(212 -- 239 .ז ,1929 ,עניארקוא ןופ גאלראפ-עכולעמ ,וועיק .קרעװ ענעּבילקעג,)
 עטיור,) "עירז, -- ןטוטסג ;(22-- 14 .ז ,8--1 ,1921 ,קסנימ ,"ןרעטש ,) "טירט-לוויטש ,
 --.דנא ןוא רעדילפרָאד לָאצ עשּפיה סנאמרענייוו ;(61--49 .ז ,8--7 .מונ ,1928 ,(כ) "טלעוו
 גנולמאז רעד ןיא ןַײרא ָאי ןענַײז ןוא רעקידלזאמ עקינייא סָאד ןענייז סָאװ טימ : ךיז טגערפ
 ? ןּבילּבעג ןסיוא ןענַײז ערעדנא ןוא

 עג רעד וצ סעכַײש עגגע ןא ןּבָאה סָאװ ,ןטיּבעג עסיוועג ןצנאגניא ןלעפ ,םעדצוכא
 קארטאּב ןגעוו ,ףרָאד ןיא ףוגעלאּב ןשידִיי ןגעוו זעמער ןַײק עליפא ָאטינ .עמעט רענעּבעג
 טַײהרעדנימ עלאנָא;צאנ יד ןוא עיצאזיניארקוא רעד ןגעװ לקיטרא ןייא רָאנ ָאד זיא סע
 טינ טרָאװ ןַײק .לג .ד .א גנודליּבַארגא ,ףרָאד ןשידִיי ןיא טעּברא-רוטלוק ןגעוו ָאטינ ןטולּכאל
 יװ ,םירּבאכעמ יד אּב ןעמונעגסיוא רעמ א"קיי סָאד טָאה סָאװראפ) ."רָאקיא, ןגעװ
 -ָאלַאק עשידיי יד ןוא רעּבַארא יד .י ,ןָאזרעמ,--ןעמ טגנערּב ,ךעשפענָאמ ,רעדָא (?"רָאקיא,
 ;ןָא טינ ןעמ טיג רָאי ןַײק) (46 .ז) ".ז 254 עשראוו ."טלעוו יד ,,--."עניטסעלאּפ ןיא עיצַאזינ
 ןיא עיצאזינָאלַאק רעשידִיי רעד ןופ עטכישעג רעד טימ ךיז טמענראפ עמ זא ,סע טסייה
 : ךיוא ןּבעג טינ עקאט סָאװראפ--,ךיוא עיצוילָאװער רעד ראפ דנאלסיוא

 םטסעאסטתסתא 2. אץזסטעעגה ו{ 64 8020844 0, .11 ם. 1907,

 רעד ןגעװ ןלאלרעטאמ ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא "עניטנעגרא ןיא רָאי קיסַײרד, סנָאסרעּפלא
 ?דנאלסיוא ןיא עיצאזינָאלָאק רעשידִיי

 -אּב שיטילאנא ןעמונעגרעטגוא ךיז ןּבָאה םירּבאכעמ יד זא ,ןעעז וצ זיא לכיּב ןופ
 ,גנומענרעטנוא עכעלטרָאװטנאראפ ןוא ערעווש א--ךיוא סעּבאגסיוא עשידָאירעּפ ןןּבַײרש
 .ּבַײלקּפָא םאֹּב םעטסיס א ןָא ןוא ןאלּפ א ןָא לָאמארעדיװ ייז אב עקאט סע זיא סיורא ןוא
 --;1929 ,41 .מונ ,"אדווארּפ, ןיא לקיטרא קיצנייא-ןוא-ןייא ָאד ריא טָאה םזיטימעסיטנא ןגעוו

 ערעדנא רעקילדנעצ יװ רעמ ןעוועג עלודגיל עכיוז לקיטרא סָאד טָאה סָאװראפ ,ךיז טגערפ
 סעּפע סָאװראפ ,עשָאק זיא רעדיװ ?"אדווארּפ , רעקיּבלעזרעד ןיא עמעט רעד ףא ןעלקיטרא
 ,שיסור ןיא רעטעלּביגָאט עסיורג לָאצ עשּפיה א ךָאנ ךָאד ןּבָאה רימ ,"אדווארּפ, רָאנ
 סָאװ ,ץלא ןעגנערּב וצ רעװש זיא סע ?סעגארפ עקיזָאדיד ןעלדנאהאב סָאװ ,שיניארקוא
 רעּבָא זיא סע ,טעּברא יד ןכאמרעּביא סַײנארעּביא ןסייהעג ךָאד טלָאװ סָאד לַײװ ,טלעפ סע
 "סעמע, ןיא קימעלָאּפ עצנאג יד רעהא ןַײרא טנעקעג טינ טָאה סָאװראפ ,רָאלק טינ ךָאד
 רעד ןיא גױנּפָא ןטכער ןגעװ ,(.מ .ד .א--יקסירעמעשט) סנייא ןעמָאנָאטװא ןגעוװ

 ? .דנא ןוא (ןילייּב עסַײמ)טעּברא רעשידִיי
 סראטנאק רעדָא סרעּפיק ןעמ טמענ סָאװראפ ,ןייטשראפ וצ רעװש ךיוא זיא סע

 רעדנוזאּב א לטיּפאק רעדעי -- זײװכעלטיּפאק סע טּבַײרשאּב עמ ןוא לכיּב א
 סנינעל טימ ,רעגײטשא ,עּבלעזסָאד ןוט טינ ןעמ לָאז סָאװואפ זיא ,גנוּבַײרשאּב
 עליפא ךרוד ץזָאל םירּבאכעמ יד זא ,"טַײקידװערָאּפש אזא אֹּב ךיז טכוד !?ךוּב א
 אֹּב טלאהניא םעיונעג ןטימ ןענעגונאּב טנעקעג ךיז ןעמ טלָאװ ,רעכיּב עקיטכיװ
 ןעמ ףראד ,ןוטעג טינ סע ןעמ טָאה ;ךעלטיּפאק יד ןּבַײרשאּב שיטילאנא טינ ןוא ,רעכיּב

 יז ןופ ערעקיטכיוו יד לאפ ןדעי ןיא ,םירּבאכעמ על א ןוא ףָאס ןזיּב ןטלאהעגסיוא ןַײז
 .ןּבַײרשאּב שיטילאנא ,(! ןינעל ,רעגייטשא)

 ; שיניארקוא ,שיסור ,שידִיי :ןענַײז לכיּב ןיא טכאוּבעג ןרעוװ סָאװ ,ןלאירעטאמ ווָאר סָאד
 עמ ןוא (12 .ז) ,46 גמזננס98111166" עלעכיּב שיסורסַײװ ןייא ראפ ןעמ טכאמ םאנסיוא ןא

 ,ט08תגזגההטננ סאההה 8צץס80א8 282 ט20ס2ע8וחזמג 00621 8002" לטיּפאק סָאד סיורא טּפאכ
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 .,ןּבױלג ךיז טליװ סע .רעדנוזאב סע טּביײירשאּב עמ ןוא לכיּב ןּבלעזמעד ןופ (18 .ו)
 יא עשז ןױש טינ .רעמ ָאד שיסורסַײװ ןיא ויא עמעט רעקיזָאדרעד ףא זא
 ןעמ טּפאכ גנילצולּפ רעדָא ?שיסודסַײװ ןיא ןאראפ זיא סע סָאװ ,עטסעּב סָאד עלעכיּב סָאד
 ,(32 .ז) ,םססנאמע לזגמפױוַצקע;* רעמונ ןקיצנײא- ןוא-ןייא ןופ ןעלקיטרא רָאֹּפ א סיורא
 .ּפָא טינ רָאג לכיּב ןיא טייג דעמ יװ ךַײלג

 ןעמ טּבַײרשאּב ,שיניארקוא ,שיסור ,שידִיי ןיא טקורדעג ןענַײז סָאװ ,ךעלכיּב עקיניײא
 לָאמעלא טינ טיג עמ ןוא ןעמ טרַאּפש קרעװ סנינעל ףא-- רעדנוזאּב לָאמ רעדעי יז
 -פיונוצ-"טעזָא ןפא עדער עטסּוװאּב סנינילאק ;ןכארּפש ענעדישראפ ףֹא לכיּב עּבלעזסָאד
 ,תזאז8011601, 0. ;שידִיי ףא טלעפ ,נמץסא 2081626-מווזז 8 00026 842װ00208 0002+. רָאפ

 רעד ראפ שיניארקוא ףא ךיוא ָאד זיא 206/:11/0 ת 8200081066 200:2:11 114/02408ע 4

 -טע ןיא סיורא ןענַײז סָאװ ,סעּבאגסיוא אּב .םירּבאכעמ יד ראפ טינ רָאנ ,טלעװ רעצנאג
 רעזַײװנָא ןשיטקארּפ ,ןקנינילק אזא ןיא ןעמ טלָאװ ,סיוא ךיז טז ,ןכארּפש עכעל
 ךָאנ סָאװ ןיא לאניגירַא ןופ ךארּפש רעד וצ גנוקרעמאּב א טימ ןַײז עציוי טנעקעג לאלקיּב
 טָאה--(51 .ז ,לאפ ןקיצנייא ןא ןיא רָאנ סע טוט עמ) .טצעזעגרעּביא סע זיא ןכארּפש א ראפ
 ןוא ןּבַײרשאּב ץלא יונעג ןוא ךעלטקניּפ טפראדאּב ךָאד ןעמ טָאה ,ןוטעג טינ יוזא ןעמ
 .ןדַײמסיױא ערעדנא עלא יד ןוא ןָאק ןיא ןעמענַײרא עקינייא קילעפוצ טינ

 רעד ןוא סעּבאגסיוא ןּבַײרשאּב ןשיפארגָאילּביּב ןופ םעטסיס רעד טימ ןיא רעגרע ךָאנ
 -נעמעלע אזא עליפא טיהעגּפָא טינ טרעװ טע .לאירעטאמ םענופ גנוטאטשסיוא רעשינכעט
 ןליײטסיוא ןוא קידװעעזנָא ןַײז ןפראד סָאװ ,ךעלטיּפאק יד וצ ךעלּפעק יד :גנורעדָאפ עראט
 -מעד ןיא ןייא טימ טקורדעג ןַײז ייז ןפראד לכיּב ןצנאג ןיא סָאװ ןוא ,טסקעט ןצנאג ןופ ךיז
 ,ךאז א ךָאנ .טרירָאנגיא ןצנאגניא ָאד סע זיא-- ,טלעטשעגסיוא סנייצלא ןוא טפירש ןּבלעז
 טימ לּפעקרעטנוא ןא ,טפירש ןרעסערג א טימ רימ ןּביג לּפעק א זא ,געהיונ ךיז ןענַײז רַימ
 ןיוש וז לטיּפאק וצ ,ָארע ציצ--} לטיּפאק וצ לּפעק :יוזא ריא סָאה ָאד ,ןרענעלק א לסיּבא
 רעצרא װש רעטַײװ ןװ ,ָארע ציצ לָאמארעדיװ 111 לּפעק ,סוּפרָאק רעצראװש
 רעד ;ןטפירש לײלרעלָאק ןופ טכעלפרֶעּביא ןא סע טייג יוזא טָא ןוא ,סוּפרָאק
 ןַײז ןופ רעסערג ןיא "עּפָארײא-װעריַאמ ןיא םזיטימעסיטנַא לײטּפָאּבוס ןיא טפירש
 "ַּב, א טימ טנכייצאּב לײטּפָאּבוס רעקיזָאדרעד זיא ,וועגא ; "םזיטימעסיטנַא, לּפעק-טנורג
 ,טינ עקינײא ,טריצאּפש ןעייג ךעלּפעק עקינא .ןקרעמ וצ טינ ָאד זיא "א, ןַײק שטַאכ
 ןצַײרד--סערוש 13 עטלייצעג ךיז ןופ ןָא םירּבאכעמ יד ןּביג רעמָאט .שאמשימ רעסעמע ןא
 .גײלסױא ןיא עליפא ןזַײרג טימ טעװעקיּפשעגנָא ךיוא סע זיא ,ןעלטיּפאק יד וצ ךעלּפעק
 -רעדיװ ןּוא (21 25 ,21 .ז) "שידיא, לָאמ שרעדנא ןא ,(17 .ז) "שידִיי, ןעמ טּבַײרש טָא
 ? טַײקנזָאלעגּפָא ןַײק טינ סָאד זיא ,(45 .ז) "שידִיי, לָאמא

 .} גנוּבַײרשאּב רעשיפארגָאילּביּב רעד ןופ םעטסיס רעד ןגעװ ןגָאז ןעמ ןעק עּבלעזסָאד
 ןטנעמעלע יד טריזינאגרָא ןענַײז םעטסיס א ראפ סָאװ טיול ןלעטשוצטסעפ רעװש זיא סע
 ענעגייא ריא םירּבאכעמ יד אּב ךיז טָאה עּבאגסיוא רעדעי לַײװ ,גנוּבַײרשאּב רעד ןופ
 ןפא לכיּב טרעפ סָאד ,רָאי ,גאלראפ ,טרָא : ןעמ טּבַײרש (? .ז) לכיּב עטשרע סָאד .םעטסיס
 טלעפ (טרָאד) לכיּב ןטסקעז םאּב .טרָא ,רָאי ,גאלראפ :רעדייס אזא ןיוש טָאה ?טַײז ןּבלעז
 ןטקעפעד ריש א ןָא לטַײז רעדעי ףא ןלײצנָא ןעמ ןעק יוזא טָא .טרָא-קורד רעד ןצנאגניא
 ןוא טפירש ןייא טימ טקורדעג ןטנעמעלע עלא ןענַײז ,םעדצוכא ,ןטַײקכעלטקניּפ טינ ןוא
 ךיז ןפראוו ,ןלייטסיוא ךיז ןלָאז ןטנעמעלע ערעקיטכיװ יד ,םעד טָאטשנא .ערוש ןייא ןיא
 -ּביּב ןייא עליפא טלײטעגּפָא טינ ,סוג ןייא ןיא ןסָאגעגפיונוצ ץלא ָאד סע זיא--גיוא ןיא רעמ
 -סיוא ערעדנוזאּב ּפָא טינ רָאג טימ ךיוא טצענערג עמ .ןטייוצ םענופ טקעיּבָא ןשיפארגָאַיל
 רעדעי זיא עיפארגָא;לּביּב ןיא זא ,םענָאּפא ,טסעגראפ עמ .ןעלקיטרא ענלצנייא ןופ סעּבאג
 .טְרָא ןטמיטשאּב ןַײז טָאה ץלא ןוא קיטכיװ טקנוּפ

 ןיא ןפרָאװעגנָא ןענַײז ,גנוּבַײרשאּב רעשיפארגָא;לּביּב רעד ןופ ןטנעמעלע יד ,ץרוק
 ןוא 10 לטַײז ,רעגייטשא ,קידנּבַײלקסױא טינ ,ןעמענ .דימָאל .טריזינאגרָא טינ ןוא .סנפיוה
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 -ניא טלעפ יז ןופ ,ןרעמונ 16 טָאה לטַײז סָאד .טַײז רעשינכעט רעד ןופ סע ןטכארטאּב
 ןייא--"י3,--,ן11צ* טָאטשנא ,גאלראפ רעטזַײרגראפ ,ןרעמונ ריפ-- טרָא-קורד רעד ןצנאג
 ָאילּביּב עלא .ןרעמונ ַײרד-דזַײרּפ יד טלעפ ,ןרעמונ ַײרד--ךעלטַײז לָאצ יד טלעפ ;רעמונ
 םירּבאכעמ ערעזדנוא ,גאלראפ םעד םעדכָאנ ןוא עמָאק א טרָא-קורד ןכָאנ ןלעטש ןפארג
 ןעמ טלעטש לטַײז ןקיזָאדמעד ףא ,ךאז רעײז סָאד זיא--טקנוּפ א טרָא ןכָאנ ןלעטש
 א זא ,טקרעמאּב רימ ןּבָאה ךעלטַײז ערעדנא ףא .עמָאק א ךיוא לָאמא ,ןגעווטסעדנופ
 יד ןזַײװּוצנָא ףא .טסקעט ןשידִיי א ןיא טּפױהרעּביא ןעמ טלעטש טרָא-קורד ןכָאנ עמָאק
 לָאמא סערפיצ יד ןשיװצ ןעמ טלעטש (ףָאס--ּבױהנָא) לאנרושז א ןיא לקיטרא ןא ןופ ןטַײז
 .עריט א לָאמא ןוא סיפעד א

 ,רָאי ,גאלראפ ,טרָא :רע כיּב אּב :רעדײס אזא טלעטשעגגַײא ָאד זיא וָאר סָאד
 יד) .ןטַײז ,רעמונ ,רָאי :ןלאנרושו אּב ;רָאי ,טרָא ןטַײז :רעכיּבלמאז אּב ;ןטַײז
 -אמעטסיס רעדעי טנַײפ רעּבָא סע טָאה ,טַײקיטראנדיישראפ ּביל לאלקיּב ןּבָאה םירּבאכעמ
 ףָאס ןזיּב ןטלאהעגסיוא טינ זיא סָאד רעּבָא ,(טּפיוהרעּביא עיפארגָא;לּביּב ןיא טעּברא עשיט
 גולפ ןיא ,עקיזָאדיד ןעגנירדוצסיוא שינרעטאמ סיורג טימ ןעמוקעגנָא עקאט זיא זדנוא ןוא
 ןיא ןזַײװּוצנָא וועיוכעמ טינ זיא ןעמ זא ,טלאה עמ ,רעסעּב ךָאנ .עמעכס ,עטרעּפמולעגמוא
 !ךוז ײג ןוא--,.לג .ד .א 50 ,45 ,43 .ז) לטַײז ,רעמינ ,רָאי םעד ןלאנרושז עטריטיצ יד
 טעּברא יד ןרעגנירגראפ ךיוא טעװ רעזַײװנָא רעשיפארגָאילּביּב רעד , :יײז אֹּב טסייה סָאד ןוא
 *...ןגארטרָאפ ,סעיצקעל ערעייז ןלעטשפיונוצ םאֹּב רעגערטרָאפ ןוא ןטסידנאגאּפָארּפ יד ןופ
 ,(ריפנילרא םענופ)

 םעניא יװ ,ןזָאירוק רעמ ךָאנ ןאראפ ָאד זיא זייּבפעלא ןופ רעדייס םעד ךעַײש זיא סָאװ
 :רעדָא ,(11 ,10) לטַײז "ּב, ראפ "ט, ,'װ, סיוא טמוק םירּבאכעמ יד אּב .לכיּב ןטשרע
 ןוא ,"ראטנאק, לָאמארעדיוו ןוא "זאק, ,"ןייטשנעמאק, ,"לעקניפ , ,"ראטנאק, ,"לעקניפ,
 רעדעי ףא טאמיק ןכװּפָא גנירג ריא טנעק ןלאפ עכעלנע .(29 .ז) !טַײז ןייא ףא ץלא סָאד
 ןיא טלעטשעגסיוא טינ לכיּב ןיא טרעװ רעּבאכעמ ןּבלעזמעד-ןוא-ייא ןופ קרעװ .לטַײז
 וצ .י ,ראטנאק, (1 :לשַאמעל ,טנאה םוצ רעירפ טמוק סע סָאװ רָאנ ,רעדייסדזייּבפעלא
 .(.דנא .א 29 .ז) ...גנונעדרַאנײא-דרע עשידיא יד .י ,ראטנַאק (2 *...ףליה

 ןליו סָאװ ,םירּבאכעמ יד ןופ םעטסיס רעד ףא ךיז ןלעטשוצּפָא ַײדעק ךָאנ זיא סע
 ,רעּבירעד :סע ןריגאדער ימ ןַײק טינ עליפא ךיז ןּביג ןוא ,טאלּב-לטיט םעד ןריּפָאק רָאנ
 סעיטאמָאטסערכ (.דנא ןוא 9 ,8 .) סעקס װינאּפעשטש ןוא סװָאנאשזרא זיא
 א סנצימע טגנערּב עמ זא .ךָאנ םירּבאכעמ יד ךָאנ טינ ןוא ןעלטיט יד טיול טלעטשעגסיוא
 -שירָאטװא עוויטקעלָאק סָאד .רעּבאכעמ ןַײק טינ רעגערטרָאפ רעד יז אּב זיא ,גארטרָאפ
 רעּבָא ראפרעד .טרירָאנגיא ןטולכאל ָאד זיא ,ןעמונעגנָא םוטעמוא ןיוש זיא סָאװ ,טַײק
 לקיטרא רעד רעדייסיזייּבפעלא רעיײז ראפ טראוו-גנונעדרַא סָאד םירבאכעמ יד אּב זיא
 ..."סָאד, "יה; "רעד;

 :טלעפ לייט ןשידַיי םעד ןיא .ןזַײרג טימ לופ ךיוא ןענַײז *ןעלטעצ-םירּבאכעמ, יד
 ,/ןואז811048, 6" :ןזיװעגנָא ןיא ןשיניארקוא-שיסור םעד ןיא .49 ,גרעבטור ;442 ןינָאמ

 טסיזמוא זיא ןרָאטנאק 1 .ז ןופ ןָא טשרע עיפארגָאילּביּב יד ךיז טּבױה ןסעמערעדניא
 זיא רעדייס-זייּבפעלא ןטימ .14 .ז ןעניראל אּב טלעפ ראפרעד ,25 .ז טאטשנא 24 .ז ןּבירשעגוצ

 ןגעװטסעדנופ ןעמ ןעק "ןרעלעפ עטקרעמאּב , יד ןיא עליפא .טאלג ןצנאגניא טינ ךיוא ָאד
 עמ :רעדָא .(56 .ז וצ סעָאט ןטכיראפ םעד ךַײלגראפ) ...ןרעלעפ עשירפ ןקרעמאּב
 ,ןןרעלקרעד וצ קירעּביא ראפ טלאה עמ ןוא ,טסקעט ןשידִיי םוצ ןעגנוצריק יד טשטַײטראפ
 טינ טניפעג עמ .טסקעט ןשיניארקוא-שיסור ןיא ,,א" ,,06" ,,,"* רעד טכאמ סָאװ
 ,יוזא ,טעּברא רעד וצ טצונעג ןּבָאה ייז סָאװ ,רוטארעטיל עמישער יד ןּבעג וצ ,קיטיונ ראפ
 .לאירעטאמ ןקיּבלעזמעד טימ ןוט וצ סָאװ ןּבָאה ןרָאּפשראפ לָאז ףארגָאילּביּב רעטייווצ א זא

 טסערט-עכולעמ רעד ןוא "דרעזעגקוא; רעּבעגסיױרא רעד זא ,ןענעכייצאּב ָאד זומ עמ
 אזא ןּבָאה לָאז עלעכיּב סָאד זא ,םירּבאכעמ יד ןפלָאהעגוצ ךיוא ןּבָאה "ףארגילָאּפראכ,
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 -סיורא םאּב רוטקערָאק ענעגָאלשעג אזא ,קינכעט-קורד עוויטימירּפ אזא .ןעזסיוא ןקידכעּבענ
 ןוא טַײקלערוטלוק --טינ ןופ ןעמיס א שערייפעּב זיא ,טעּברא עשיפארגָאילּביּב א ןּבעג
 .סערייקפעה

 + צ
+ 

 ךָאנ זא ,רָאלק ויא סע .ןטנעזנעצער יײװצ עטנָאמרעדנּבױא יד וצ םוא ךיז ןרעק רימ
 סנאמרעּביל .מ 'כ וצ וצ עדאווא רימ ןעייטש ,ךעלכיּב ייווצ יד ןופ זילאנא םעיונעג םעד
 עדייּב יד טריזירעטקאראכ --טַײקכעלטרַאװטנאראפ טינ עקידלאווג ,טַײקיסעלכאנ .גנוניימ
 סָאד,) לכיּב עטשרע סָאד ּבױא .שטיװָאילע ןוא לעדאנ כ"'כ יד ןופ "סרעזַײװנָא,
 סָאד זיא ,ךעלצונ סָאװטע ןַײז ,ןרעלעפ ענַײז עלא אּב ,רעשפע ךָאנ ןעק ('ךוּב עשידיא
 לייט רעטעּבראאּב-טינ א ("...עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו רוטַארעטיל,) עלעכיּב עטייווצ
 יזא זיא לכיֵּב עקיזָאדסָאד ,ףארגָאְ;לּביּב ריא ףא ךָאנ טראוו סָאװ ,עמעט א ןופ גראוויור
 ,רוטארעטיל רעשיפארגָאילּביּב ןיא טַײקמערַא רעזדנוא אּב .קיעפ-קורד טינ טעשָאּפ םורא
 ,ןטאגָארוס עניימעג עכלעזא רענעיײל ןשידיי םעד ןגָארטרעטנוא ךיז טניגראפ עמ זא
 יד ןופ טינ דלוש יד לָאקמעדיוק ,סע זיא--טעדנאט ןשיפארגָאילּביּב אזא
 -ראפ סָאװ ןרָאטקאדער ןוא רעּבעגסיורא יד ןופ רָאנ ,רעלעטשפיונוצ
 .טנעה עטינעג טינ ןיא ןטעּברא עשיפארגָאילּביּב עקיטכיװ ןעיורט



 ןאמלטימ .י

 -יארקוא רעד ןיא "ראוטרעּפער-ךעלטראק; ןשידִיי ןגעוו
 רעמאק-רעכיּב רעשינ

 ןיא טאמיק ךָאנ טגיל דנאּבראפנטאר ןיא טפאשנסיוו-קעטָאִילּביּב ןוא -ךוּב עשידִיי יד
 רעשידיי רעד ןופ דנאטשוצ םעד ןגעװ ךיוא ןגָאז ןעמ ןָאק ענעגייא סָאד .ךעלעקיוו יד
 ןיא רָאפנעמאזוצ-רוטלוק רעשידִיי רעשידנאּבראפלא רעטייװצ רעד ,סעמע .עיפארגָא;לּביּב
 ינאגרָא ןגעװ סולשאּב א ןעמונעגנָא ערעדנא ןשיװצ טָאה (1928 לערּפא 18 -- 9) ווָאקראכ
 רעשידַיי ראפ (טוטיטסניא--טציא) ערדעטאק רעד אֹּב עלארטנעצ עששיפארגָאילּביּב א ןריז
 טרעװ טעּברא ריא ןוא ,טריזינאגרָא טשרָאקָא ךיז טָאה עלארטנעצ עקיזָאדיד רעּבָא .רוטלוק
 רעקעטָאִילּביּב רעשידִיי רעד עקאט זומ ראפרעד ןוא ,טלקיועגרעדנאנאפ טציא טשרע
 טייטשרַאפ -- ןוא ןפלעהסיורא ,ךעלגעמ טַײװ יװ ,ןיילא ךיז עלַײװרעד רעשרָאפ-ךוּב ןוא
 .ןפיוא ןשידיכעי-ראטסוק א ףא -- ךיז

 רעשיניארקוא רעד ךעיוק-רעשאי רעסיורג א ןעמוקעג טלָאװ ןדנַאטשמוא עכלעזא אּב
 סָאמ רערעסערג א ןיא ָאי ךיז טמענראפ יז סָאװ ,ראפרעד ווָאקראכ ןיא רעמאק-רעכיּב
 (עניארקוא ןיא סיורא טייג סָאװ ,םענעי רָאנ ,סעמע) ךוּב ןשידַיי םעד ןריזיפארגָאילּביּב טימ
 .רָאי 1928 טניז סיורא טיג יז סָאװ ,ראוטרעּפער-ךעלטראק ןשידִיי םעד ראפ -- רעמכָאנ ןוא

 -טראק ןופ םרָאפ ןיא ןקורד עשידיי יד ןופ ראוטרעּפער רעשיפארגָאילּביּב א--םערָאװ*
 ןוא ךעלגעוװאּב רעיײז ראוטרעפער אזא ויא--סנטשרע :סעלַײמ ךאסא ךיז ןיא טָאה ךעל
 רעדָא ףארגָאְ;לּביּב ןראפ רָאנ טינ גָאלאטאק א סלא ןעניד רע ןָאק --סנטייווצ ;ךעלױשנָא
 ךּוּב רעדעי סָאװ ,סָאד טוג זיא - סנטירד ;רענעײל ןראפ ךיוא רָאנ ,רעקעטָא;לּביּב
 ןטימ זיא - סנטרעפ ;סנייא רעשיפארגָאילּביּב סלא ןּבירשאּב קידנעטשּבלעז טרעװ
 ןעגנוזַײװנָא ןוא גָאלאטאק ךאז ןופ סעקירּבור .,ןרעפישיקעטָאְילּביּב יד ןריפנַײא
 -ראפ ךאסא טרעװ ךוּב םענופ גנומיטשאּב רעלאיצַאס ןוא טַײקכעלטירטוצ ןגעוו
 טָאה סָאװ ,ןדעי ראפ ןוא רעקעטָאְילּביּב ןראפ טעּברא יד טרעסעּבראפ ןוא טרעגנירג
 -ייצראפ-טלאהניא ןצרוק .ה .ד --.סעיצאטַאנא ןופ ףליה רעד טימ טנַײה .ךוּב ןטימ ןוטוצ
 ,רעקעטָאילּביּב ןראפ ןעה טרעװ רעמ ךָאנ לטראק עשיפארגָא;לּביּב סָאד טמוקאּב -- שינעכ
 סע ךיז טדער סָאװ ןופ לעטש רעד ףא רָאלק םיא טרעװ סע םערָאװ -- ,רענעייל ןראפ ןעה
 ןענַײז רעמאק-רעכיּב רעשיניארקוא רעד ןופ ךעלטראק יד דלאּגיוו ןוא .ךוּב םענעּבעגעג ןיא
 -אטָאנא טימ יא ,סעקירּבור טימ יא ,ןרעפיש טימ יא -- ןטאטשאּב ןעמעלא םעד טָא טימ
 ,"רעּבָא, רערעיוז א רעייז ָאד ןאראפ רעּבָא זיא ...טוג ןעוװעג ךָאד טלָאװ -- ,.וװ .א .א סעיצ
 שיצארעמא יוזא ,טרעּפמולעגמוא -- ןפָא ןגָאז רימָאל -- יוזא ןענַײז ךעלטראק יד ,ךעלמענ
 .סעניורסעכ עכעלסירדראפ ןוא עּבראה טרעװ סעלַײמ עטוג ידלא ןופ זא ,טלעטשעגפיונוצ

 -עגנַײרא ןרעװ ,עניארקוא ןיא ןענַײשרעד עכלעוו ,רעכיּב עלא טינ סָאװ סָאד ,עליימ
 רעטרע יד ףא טקישעגוצ ןרעװ ךעלטראק יד סָאװ סָאד ;גָאלאטאק-ךעלטראק םעד ןיא ןגָארט
 ךעלטראק עא טינ סָאװ סָאד ;םישָאדאכ 2-2 ףא גנוקיטעּפשראפ רעשיטאמעטסיס א טימ
 טוט סָאװ רעּבָא --!עליײמ רָאנ-- םעװקאּבמוא רעייז עקאט ויא ץלא סָאד -- טקישעצ ןרעװ
 ?ךעלצוי-יול סלייטנטסיימ ןענַײז ןיילא ךעלטראק יד זא ,ןעמ
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 עכלעװ ,ןטַײקכעלטקניּפמוא ןוא ןזַײרג טימ לופ זיא ןיילא טַײז עשיפארגָאדעכס יד ןיוש
 ןענעגעגאּב ,לשַאמעל ,יוזא .ןטעּברא עשיפארנָאילּביּב אּב ראבזָאלרעד טינ טילָאסּבא ןענַײז
 -אכעמ םעד - קאוויפס .א ,רעגײטשא ;םירּבאכעמ יד ןופ ןעמענ יד ןיא ןזַײרג טפָא רימ
 -ייא סָאד !ףעלא ךעסאפ--".ַא ,קאוויּפס , רעמאק-רעכיּב יד טפור --"ךארּפש רעשידִיי , ןופ רעּב
 ! ושָאטאּפַא -- (1928 ,"עגיל-רוטלוק,) "ווענאג-דרעפ, ןופ רעּבאכעמ -- ,ושַאטאּפָא טרעװ ענעג
 סאשעּב ,ָאקטיװק "װעל, עקפאד ןפור וצ טנשקאראפ ךיז ייז ןּבָאה ָאקטיװק רעטכיד םעד
 "טש סָאד, עלעכיּב ןפא ;לטעלּב-לטיט ןפא טינ ,עליה רעד ףא טינ ָאטינ זיא "וועל, רעד
 -טסעדנופ ןֹוא ,רעּבאכעמ ןייק ןופ ןעמָאנ םוש ןייק עדארג ןזיװעגנָא טינ זיא "עלעּב
 :וצ טיג ןוא "העל ;אקטיװק, לָאמארעדיו לטראק ןפא רעמאק-רעכיּב יד טּבַײרש ןגעװ
 דרלָאזע ר, ײז ןבַײרש ךיוא יוזא ."ָאקטיװק .ל-- רָאטװא רעד ךוּב ןופ ןעמָאנ ןראפ,
 :קיטכיר טייטש לכיּב ןפא סאשעּב ,"רעיט ּרוטלוק ןופ ... ןשידנאּבראפלא ןטייווצ ןופ סעִיצ
 םעד ןגעװ ןלָאצ יד ןעיורטעג דימָאט טינ ןעמ ףראד ןכַײלגסעד ."רעוט, ןוא "סעיצוילָאזער,
 רעד .רעטעמיטנעצ 2 רעדָא 2 ףא טוַײרגראפ ָאד זיא'ס זא ,ךיז טכאמ :ךוּב ןופ טאמרָאּפ
 םענופ סָא עטשרע סָאד רָאנ ָאד ןיא לָאמא ,טינ לָאמא ,ָאד ָאי לָאמא זיא ןכייצ-רעטעק
 ץרוק וצ לָאמַא ,גנאל וצ לָאמא ןענַײז ןרעפיש עלאמיצעד יד .ןלעפ ןרעפיצ יד ןוא -- ןעמָאנ
 סעסעמאש-ןײטשפָאה ףא זיא יװא .םענַאּפא ,ערָאװסכיוּב רענעגייא טול לָאמא ,ןּבעגעגנָא
 ףא סָאװ טַײצ רעד ןיא --809 רפיש א ןּבעגעג ,לייט וו ,"שינעטנעק-רוטארעטיל, לכיּב
 -יּפס ףא ;808--לעַיצעּפס קיטעָאּפ ףא ןוא 801 רפיש רעד ןאראפ זיא עירָאעט-רוטארעטיל
 -מעטסיס .רוטארעטיל עשיערּבעה -- .ה .ד ,8.924 רפיש רעד יא "ךארּפש עשידיי, סקאוו
 סָאװ ,גָאלאטאק-ךאז ןראפ עיצאקירּבור רעד ןיא ךיז טליפ טַײקנפלָאהאּבמוא ןוא טַײקיזָאל
 ןבלעזמעד ןוא ןיא ןופ רעכיּבנרעל ייווצ רַימ ןּבָאה טָא .ןּביג ךעלטראק-דעמאק-רעכיּב יד
 םעד זיא -- ,"ףור סנינעל , סנאמסורפ--יקסנאדַײמ ןוא "ןּבעל ןוא טעּברא , סגרעּבנירג : ןימ
 טָאה רעטייווצ רעד ,"רעכיּבנרעל--ךארּפש עשידיא , :עקירּבור ןייא רָאנ ןּבעגעגּפָא ןטשרע
 לכיּב סרָאטנאק .מ ."ןלאירעטאמ-טקנוּפקיל,-- עקירּבור ןייא ךָאנ ןעמוקאּב ןוא ןעוװעג עכיוז
 -ָארָאּב ;"ענלצנייא--טכוציפ ,: םאטס עקירּבור יד טָאה (1928 ,"גאלראפרטנעצ) ,וק-ךלימ א ןגעוו
 -- "טכוצ-דרעפ, :עקירּבור עלעִיצעּפס א טָאה -- "דרעפ ןטוג א ןפיוק  רעּבָא סשטיװ
 -פיט, סרעדנוזאּב .וק א ןופ רעװעשָאכ דרעפ א זיא רעמאק-רעכיּב רעד אּב זא ,סעָאמשאמ
 "ווענאג-דרעפ א ןופ ןאמָאר, סושָאטאּפָא .רעכיּב עשיטסירטעלעּב יד טריצירּבור ןענַײז "קיניז
 סמעכיילא-םעלַָאש ;"ןעגנולייצרעד ןוא ןלעװָאנ ,ןענאמָאר, :עקירּבור רעד רעטנוא זיא
 סָאקטיװק .ל רעּבָא ;"ןעגנולייצרעד ןוא סעט כישעג ,ןענאמָאר, :"ןרעטש עדנזנָאלּב,
 רעטסערג רעד ךָאד .יעזָארּפ ,רוטארעטיל ענייש,-- ךיז יוזא טאלג זיא *לעפ רעדנארגאיד,
 עצנאג וצ ןעװעג עכיוז טָאה "זיוהטנגוי ןטשרע ןיא , ןַײז :ָאריּפאש .מ רָאג זיא לזאמ-ראּב
 ."עזָארּפ 3 .לוש-ןטאר .2 ;עטזָאלרָאװראפ .ו,, :סעקירּבור 3

 ףא ןזיװעגנָא ןרעװ סָאװ ,ןפוטש-טַײקכעלטירטוצ יד ןענַײז קיטראנגייא רעקינייװ טינ
 .,װ א טיִמ טנכייצאּב זיא --"ןטאר יד ןיא ןלאוו יד, סרעּפיק .מ :רעגייטשא ,ךעלטראק יד
 .:וװ א טימ--"ןרעטש עדנונָאלּב, סמעכיילא-םעלָאש ;רענעײל ןקיסעמלטימ ןראפ -- .ה .ד
 זיא - "הענאג-דרעפ א ןופ ןאמָאר, סושָאטאּפָא רעּבָא ;רענעײל עטריציפילאווק טוג ראַפ
 ײדעק לושכיה א טקידנעעג טאמיק ןּבָאה ןומ עמ ,ענַײה ;עפוטש וצ רעטסכעה רעד ןופ
 : ...!ןייטשראפ וצ סע

 סעיצאטָאנא יד ןיא ןעניפעג ןעמ ןָאק טַײקשיּפעל ןופ עגיירדאמ עטסערג יד רָאנ
 ,"ןרעטש עדנזנָאלּב עטנאמרעד יד ףא עיצאטָאנא יד ,לשָאמעל ,זיא טָא .ךעלטראק יד ןופ
 עכלעװ ,טַײקמערָא רעשידִיי רעד ןגָעװ ןאמָאר א, :ענשיל ַײהעק ןדלָאמעג טרעוו'ס ּוװ
 -לָאט ייסקעלא --ליּפשַײּב א ךָאנ ..."קנאדעג ןיא רָאנ יז טניפעג יז רעּבָא ,עסָאנראּפ טכוז
 ,רעטעּברא ּרעדארגנינעל א ןגעװ, :(1928 ,"עגיל רוטלוק,) "וװָאקשטוס יליסאוו , סיָאטס
 יױרּפ ןַײז טעגראה ןוא רעגײטש-עיצילָאװער-ךָאנ םעד ןענאטשראפ טכעלש טָאה רעכלעוו
 ףא עיצאטָאנא יד זיא רעדנצנעלג ךָאנ ..."רעטייוצ א טימ ךיז ןייגוצפיונוצ יידעק
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 -עג םעד עילט א ןופ לגניא א ןופ ןקורדנַײא , :"גָאט-סטרוּבעג םוצ קנעשעג א, סיקסניּבויצַאק
 (..ייה א ןָא עקפאד--610) ןעגנאעגפוא טָאה עמ סאשע ,ןאמייצילָאּפ רעטָאפ ןוֿפ קנעש
 עמ ;עיפארגָאטרָא ןוא ליטס ,ךארּפש ןופ רװעדעש א שעמאמ ריא טָאה ָאד ..."שטנעמ א
 רעּבאכעמ רעד עליפא רָאנ ,רענעײל רעטעשָאּפ ןייק רָאנ טינ זא ,טעװעג ןיא ןייג ןָאק
 -ָאדרעד ןיא סע ךיז טדער ךעלטנגייא סָאװ ןגעוו ןייטשראפ וצ ןּביױהעגנָא טינ טלָאװ עפוג
 ןא ןיא טכיירגרעד רעּבָא זיא ,ןגָאז וצ יוזא ,"טקנוּפ-עיצאנימלוק, רעד .עיצאטָאנא רעקיז
 --זיא סָאד :"ווענאג עלעקשַאמ,, סמעכיילא-םעלָאש וצ עיצאטָאנא רעד ןיא ,טרָא רעדנא
 עטלא יד ןופ גנורעטשוצ יד ּפָא ךיז טלגיּפש סע ּואו ןאמָאר א,-- לטראק סָאד זדנוא טגָאז
 סעכיוק יד טקינייראפ ,סיוא סזַײװ ,ךיז ןּבָאה ָאד .(1 ..."ןדָאּב ןסיוװעג יד ןוא סעיצידארט
 ןטלעז א עקאט ןעמוקאּב ךיז טָאה'ס ןוא -- רעצעזאה רעכָאּבאה ןטימ .רעלעטשפיונוצ םענופ
 ...סמעכיילא-םעלַאש ןופ רעגרע טינ "שינעפעשאּב , א ,קיטשרעטסַײמ

 טינ ןָאק ךעלטראק עכלעזא טימ זא ,ןקיצנײא ןדעי ראפ רָאלק זיא ןעמעלא םעד ןופ
 ןיא סָאװ סָאד .ףארגָאִילּביּב ןייק טינ ןוא רעקעטָא;לּביּב ןייק טינ ןצונאּב טינ ךיז רָאט ןוא
 סיורא טזָאל ןוא גנוריטָאנא רעד ןופ טגָאזעגּפָא ןיוש רעמאק-רעכיּב יד ךיז טָאה רַאי 9
 ןָא עליפא םערָאװ ,טסײרט עפאנק א ךיוא ןיא -- ןשינעכייצראפ עשיפארגָאִילּביּב עליוה
 ןוא רָאמוה, ראפ ףָאטש גונעג ךיוא רָאי 1029 ראפ ךעלטראק יד ןּביג עיצאטָאנא רעד
 סָאװ ןטַײקטרעּפמולעגמוא ןוא ןטַײקכעלטקניּפמוא ,ןזיײרג ענעגייא יד ןטרָאד ןאראפ :"עריטאס
 ("רעַײטשוצ, םוצ לטראק ןפא) טניורקעג טרעוו .ןיוועל ענאכ ןרעטכיד יד --? ןליּפשַײּב .רעירפ
 --"רָאי ןופ ירפ ןיא, לכיּב סגרעּבניניפ ןיא "ףיזיס , לײטּפָא רעד ;"ןיוועל ענאנ , ןעמָאנ ןטימ
 ("טירטס-דנערג םורא,) "ףעסִיוי, רעדָא ןפורעגנָא טרעװ ושַאטאּפָא ;"ףאיס , טנכייצראפ זיא
 עטצעל סָאד .('קירּב טַײז רענעי ףא,) "פיסָאי,-- שידִיי ףא "ומָאקסור ָאּפ, רָאג רעדָא
 ,עצרוק א םוטעמוא זיא "פ, יד :ץכעגיילסיוא רענדָאמ ןַײז טימ עוואקיצ לאלכיּב זיא לטראק
 ,גילסוא ןטלא ןטימ ,ךיז טיײטשראפ ,זיא ןיילא לכיּב סָאד ;עגנאל א--ףָאס ןפא ןונ יד
 ."פיסָאי, ןופ טינ "ףעסיוי, ןייק ןופ טינ ַאטינ ןעמיס ןייק ןיא ךעלטעלּב-לטיט יד ףא ןוא
 "ןענאמָאר עשידִיי, סמעכיילא םעלָאש : סעיצאקירּבוד יד םעטסיס א ןָא ןענַײז לָאמארעדיװ
 ןיוש זיא סעלעדנעמ "רעמורק רעד עקשיפ, ;"עזַארּפ ! .רוטארעטיל ענייש, זיולּב ןענַײז
 --"טירטס דנערג םורא, .";עזָארּפ ו .דנאלסור רערענָאיצולָאװערראפ ןיא ןדיא .1, :רעלאטעד
 זיא ראפרעד ."עזָארּפ .ו עקירעמא .2 .דנאלסיוא ןיא ןדיא .1, :טריזילאטעד רעמ ךָאנ זיא
 -יפיט, רעד ןגעװ ."עזָארּפ,--יװ רעמ טינ לָאמא רעּבָא- סקושטּבא "יאמאש לשרעה,
 ,ןדער וצ ןיוש רַימ ןרָאּפשראפ סעקירּבור עכלעזא ןיא טגיל סָאװ "טַײקיטַײדליפ , ןוא "טַײקינ
 ןסעגראפ ,םענָאּפא ,טָאה ךעלטראק יד ןופ רעלעטשפיונוצ רעד זא ,רָאלק ךָאד זיא סָאד רָאנ
 עמ ןעװ ,ןאד רָאנ ןעמ ןָאק גָאלאטאק-ךאז א ןכאמ וצ ךיז ועמענ זא :טַײקיניײלק ןייא
 ןופ םעטסיס ענעטלאהעגסיוא ןא ןוא ןּפיצנירּפ עטסעפ ,םילָאלק עטמיטשאּב רעִירפ טָאה
 .סערָאּפאק ףא ,טדערעג שידִיי-טסָארּפ ,טעּברא עצנאג יד ךָאד גוט םעד םעלא ןָא .ןריצירּבור
 רָאי 1929 ןיא ןָא ןעמוק יז - ךעלטראק יד ןופ גנוקישעצ רעד טימ ךאז יד זיא רעסעּב טינ
 ןופ גָאװצ םעד ךעַײש ןזיא סָאװ .ןכָאװ 10 זיּב 8 ןופ ננוקיטעּפשראפ א טימ ךיוא
 לּפעק ןרעטנוא לאנרושז-טראק-קָאלּב ןשידָאירעּפ א ןזָאלוצסיורא רעמאק-רעכיּב רעד
 -ָאילּביּב םעליוא ןטיירּב ןראפ (גָאלאטאק-רידנעמָאקער א -- ךעלטנגייא) ,'//668 םקסיצמעגענג"
 םעיּוקעמ טינ ךָאנ ְךוּב ןשידִיי םענופ טארּפ ןיא רע זיא - רענעיײל ןוא סרעקעט
 ןוא עיצארטסינער רעד טימ (2! רָאי ןט-19230 ףָאס םאֹּב ןיוש ךַאד ןטלאה ריימ ןוא ; ןרָאװעג
 .טאלג טינ ,ןעעז רימ יװ ,סע טלאה ךוּב ןשידִיי םענופ גנוטעּבראאּב רעשיפארגָאילּביּב

 .סרעּבַאכעמ םעד ןענַײז עיצאוטקנוּפ יד ןוא עיפארגָאטרָא יד (1

 לָאמא רעדיװ .טרעסעּבראפ טינ לאלק ךיז טָאה ךאז יד וא ,רָאנ ןזַײװאּב רָאי ןט-:9230 ןראפ ךעלטראק יד ( |

 ןוא טײקיזָאלמעטסיס עקיּבלעזיד ,קיטאמארג ,עיפארגָאטרָא ,רוטקערָאק רעד עײגענעּב טײקיזָאלגרָאז עקיּבלעזיד

 :טפירשפוא ענדָאמ-ענושעמ א לטראק ןייא ףא רימ ןפערט  יוזא טָא .סעיצאקירּבור יד ןיא טייקידערוויא-קינייוו
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 עשיפארגָאילּביּב יד .עגאל עקיזָאדלד ןרעדנע וצ לאקידאר טַײצ יד ןעמוקעג זיא'ס
 רוטלוק רעשידִיי ראפ טוטיטסניא םאֹּב (עיסימַאק עשיגָאלָאִילּביּב יד ךיוא ןוא) עלארטנעצ
 יד זא ,ןפוא אזא ףא יז ןזײל ןוא עגארפ רעד טָא טימ ןעמענראפ ךעלדנע ךיז ףראד
 -טקניּפ ,ערעילוגער ,עקיטַײצרעדוצ ,עלופ א ןעמוקאּב ףָאסלָאקפָאס ןלָאז רעוטכוּב עשידִיי

 -נטַאר ןיא ןקורד עשידִיי עלא ןופ עיפארגָאילּביּב ענעטלאהעגסיוא-ךעלטפאשנסיוו ןוא עכעל
 עצנאג יד טרעדָאפ סָאד ;דנאּבראפנטאר ןרעסיוא ךיא ךעלגעמ טַײװ יװ ןוא דנאּבראפ
 .גָאט וצ גָאט ןופ רעפיט ןוא רעטיירּב ץלא ךיז טסקאוועצ סָאװ ,טעּברא-רוטלוק עשידִיי

 .לָאז'ס עיצקורטסניא עשיפארגָאילּביּב רעסָאװ : טקנוּפ ןייא ןלעטשטסעפ ןעמ זומ ַײּברעד
 רעד טימ ןיילא טוטיטסניא רעד ,ךיז טייטשראפ ,יז טעװ ןטעּבראסיוא -- ןרעװ ןעמונעגנָא טינ
 ןלעטש שינ ךיז עיסימָאק עשיגָאלָאְילּביּב יד ךָאד ףראד -- ןענאגרָא עקירעהעג יד ןופ ףליה
 יט ָא נא יד ןריפנַײא טגנידאּבמוא ןוא רעמאק-רעכיּב רעשינ;ארקוא רעד ןופ טקנוּפדנאטש ןפא
 1 .ךעלטראק עשיפארגָאַילּביּב עריא ןיא זומ א סלא ךאזיקורד רעדעי ןופ גנור

 ערעדנא עלא יװ-- עיפארגָאילּביּב יד זא ,ןטלאה רימ ּבױא :ןסעמערעדניא םערָאװ
 בא ,םזילאירעטאמ ןשיטקעלאיד םענופ סעדיוסעי יד ףא ןריזאּב ךיז ףראד -- ןטפאשנסיוו
 -סילאיצָאס רעד ןפלעהטימ לָאז-- ןטפאשנסיוו עלא יװ -- עיפארגָאָילּביּב יד זא ,ןליוװ רימ
 ןענעכייצראפ ןכעלרעסיוא ןליוה טימ ןצענערגאּב טינ ךָאד ךיז יז ףראד ,גנּווּב רעשיט
 רעכעלועניא רעד ףא ּפָארט םעד ןלעטש ,טרעקראפ ,זומ יז ;רוטארעטיל רעד ןופ

 -עפעש א ךיוא רָאנ ,רעקידנרירטסיגער ןייק זיולּב טינ ןַײז ףראד יז ; גנוטכיולאּב-רוטארעטיל
 ןּפאטנָא רעכיג לָאז יז זא -- ןַײז ףראד גנודנעווליצ ןוא ץנעדנעט-טּפיױה ריא ,ןאגרָא רעשיר
 -כיר ךיז ןפלעה ןוא ,רוטארעטיל רעד ןיא ּפָא ךיז טלגיּפש סָאװ ,ןּבעל םענופ קעפיוד םעד
 רָאנ ךעלגעמ זיא ץלא סָאד ןוא .ןעגנורעדָאפ ןוא ןעגנונַײשרעד עריא ןיא ןריטנעִירָא רעקיט
 טמענ יז טרעַײנ ,ןּבַײרשאּב םענעקורט טימ טינ ךיז טנגונאּב עיפארגָאְילּביּב יד ןעװ ,ןאד
 .(6 דָאטעמ ןקידנריטָאנא-שיטילאנא םעד ךיוא ןָא

 ןיא ןריפוצנַײא עיצאטָאנא ןימ א ראפ סָאװ ןוא ןריזילאנא םורא יוזא יװ :עגארפ יד
 -דנאהּפָא עלעִיצעּפס א טרעדָאפ סָאװ ,ךיז ראפ עגארפ א זיא -- ךעלטראק עשיפארגָאילּביּב יד
 ,עמכָאַב םעשעל עמכָאכ א ןַײז טינ טעװ עיפארגָאילּביּב רעזדנוא זא , רעּבָא רָאלק .גנול
 רעשירעשרָאפ-ךעלטפאשנסיוו רעזדנוא ןיא לייט רעקידעּבעל א סלא ןסילשנַײא ךיז טעװ ןוא
 םעד ןיא ןפלעהטימ ןוא ןטיילגאּב ,ןענידאּב,-- עּבאגפוא רעקיּבלעזרעד ןוא ןייא טימ טעּברא
 סעיצוילָאזער) ."סעדיסעי עשיטסילאי;צָאס ףא עוויווס עשידִיי יד ןעיוּברעּביא ןופ סעצָארּפ
 .(46 .ז ,רעוט-רוטלוק עשידִיי יד ןופ רָאפנעמאווצ ןשידנאּבראפלא ןטייווצ ןופ

 טניײמ סָאד) "סועגָאלש . : ןטייוצ א ףא ,(רס"ספ ןופ קיטילָאּפ-רארגא יד ,ןילאטס--ןסיײה לָאז סָאד) *ניִאטסל;

 "רעגייטש-טפאשטנעדוטס.  :עקירּבור ןייא רָאנ טמוקאּב *קישטרָאיאמ ןוא אנינ , ןאמָאר סיקסנָארא .(סרעלגָאלש ןעמ

 -גוא- :עלעכיּב סקוװּב .מ רעּבָא ;(ךוּב םענפ לטיוע פ ןײא לקאכאסעּב טעמדיװעג זיא רעגייטש ןקיזָארמער)
 !רעטעּבראדרע עשירִיי .2 ;.ראטעלָארּפ רעדניק .1, :סעקירּבור ַײרד עצנאג טימ ןעקנאשאּב זיא "ןצַײרד ערעזד

 -ָאיּב .2 א עגָאָיצויל ָאװע ו ר אפ רוטאועטיל עשידִיי ,1. זיא *ןאמצראווש רעשָא; סנײטשּפע *.מירק 3

 יא טפאשטריװקלָאפ  :טריצירּבור זיא =ןאלּפ ןקירָאי-ֿפ םענופ סעריוסעייטנורג יד,--.א װעיטנָאעל ."נעיפארג

 ..(לאלכיּב ןאלּפ ןקירָאיפניפ ןשידנאּבראפל א םעד ןגעװ רּושָארּב רעד ןיא ךיז טדער ןסעמערעדניא) -עגיארקוא

 עצנאג יד סינ ןוא ,17608 חץסצאזזא, רעד ,רעגיטשא ,יװ גָאלאטאק-רידנעמָאקעו א רָאג ןריטָאנא םערָאװ (}
 .גונעג טינ טַײװ ןקעווצ עכעלטפאשנסיוו ראפ זיא -- עיצקודָארּפ עשירארעטיל

 .*עיגָאלָאִילּביּב רעשירִיי ןופ ןּבאגפוא יד , גרעּברעּביל .י 'כ ןופ לקיטרא םעניא םעד ןגעװ רעיונעג עז 6
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 גרעּברעּביל .י

 טוטיטסניא םענופ וויכרא-עסערּפ רעד ןוא קעטָאילּביּב יד
 רוטלוק רעשידִיי ראפ

 רעשידיי ראפ ערדעטאק יד טריזינאגרָא ןועִיק ןיא ךיז טָאה סע יו ,םעד ךָאנ דלאּב

 -ייראפ ריא םורא ךיז ןּבָאה סָאװ ,רעוט עכעלטפאשנסיוו וויטקעלָאק ןראפ ךיז טָאה רוטלוק

 רעשידִיי רעשימעדאקא ןא ןגעוװו עגארפ יד טיירּב רעצנאג רעד ןיא טלעטשעגקעווא ,טקינ

 -אזוצ ןגנע ןיא ןזייל וצ ןעמוקעגסיוא ערדעטאק רעד יא עגארפ עקיזָאדיד .קעטָאִילּביּב

 טעּברא רעכעלטפאשנסיוו-ספליה רעשידִיי רעד ןגעו עגארפ רערעסערג רעד טימ גנאהנעמ

 ןופ טיּבעג ןפא ןפָארטעג גנּוײטשטנא ריא אֹּב ערדעטאק יד טָאה ,טסּוװאּב יװ .לאלכיּב

 -נסיוו-ספליה עשיכולעמ-ןיימעגלא עטסקיטכיו יד .טרָא טסוּפ א שעמאמ טעּברא רעקיזָאדרעד

 -עדאקא עלארטנעצ יד .טריפעג טינ טעּברא עשידִיי םוש ןַײק ןּבָאה ןטלאטשנא עכעלטפאש

 רעד אֹּב קעטָאילּביּבסקלָאפ עשיניארקּולא ענעפורעגיוזא יד ,לשַאמעל ,קעטָאָילּביּב עשימ

 א טריפעגכרוד ןיימעגלא ןיא טָאה סָאװ ,עימעדאקא רעכעלטפאשנסיוו רעשינִיארקּולא

 ןָאילימ 2 ןופ דנָאפ א טלמאזעגפיונוצ טַײצ רעצרוק א ראפ טָאה סָאװ ןוא טעּברא עקיזיר

 עלארטנעצ יד ,ךוּב עשידִיי סָאד גױא ןופ טזָאלעגסױרא ןצנאגניא טאמיק טָאה -- ,רעכיּב

 טָאה סָאװ ,עימעדאקא רעכעלטפאשנסיוו רעשיניארקּולא רעד אּב עיסימָאק עשיפארגָאילּביּב

 ,.ר .ר .ס .וא ןופ עיצקודָארּפ-רעכיּב עצנא ג יד ןטעּבראאּב וצ עּבאגפוא יד ךעלטנגייא

 ףא טגילעג טינ טכא םוש ןייק ךיא טָאה ,ךארּפש ןופ דײשרעטנוא ןָא

 ערעדנא ןיא עגאל יד ןעװעג ךיוא זיא רעסעּב טינ .עיצקודָארּפקורד רעשידִיי רעד

 ןופ ענייא ןייק טאמיק .וװ .א .א ןעייזומ ,ןוויכרא יו ,סעיצוטיטסניא עכעלטפאשנסיוו-ספליה

 -ספליה עקירעהעג יד ןריפוצכרוד ןעניז ןיא טאהעג טינ טָאה סעיצוטיטסניא עקיזָאדיד

 .טפאשנסיוו רעשידִיי רעד ראפ טעּברא

 -אקא רעלארטנעצ א ןגעוו עגארפ יד ןזייל וצ טנכערעג ערדעטאק יד טָאה ּבױהנָא ןיא

 ,ןפיוא ןלענַאיצאזינאגרָא ןקיּבלעז םעד ףא עניארקוא ןיא קעטָאִילּביּב רעשידִיי רעשימעד

 רעשידִיי רעד ןופ םעלּבָארּפ עצנאג יד לאלכיּב ןזיל וצ טּבערטשעג טָאה יז ןכלעװ ףא

 עשידִיי עלעיצעּפס ןופ עיצאזינאגרָא רעד ךרוד .ה .ד ,טעּברא רעכעלטפאשנסיוו-ספליה
 ,לשָאמעל ,זיא יוזא .ןטלאטשנא עלארטנעצ עניימעגלא יד אֹּב ןעגנוליײטּפָא רעדָא סעיצקעס

 ןשירָאטסיה ןלארטנעצ םאֹּב ןרָאװעג ןפאשעג ,ערדעטאק רעד ןופ וויטאיציניא רעד טיול

 טָאה ןוא טקיטכעראּב םוקלופ ךיז טָאה סָאװ ,עיצקעס עשידִיי א וועַיק ןיא וויכרא

 .טעּברא עקידנטַײדאּב א רעייז טַײצ רעצרוק א ראפ ןעלקיווטנא וצ ןזיוװאּב
 יּביּב רעלארטנעצ רעקיזָאדרעד ,קעטָאַילּביּב-סקלָאפ רעשיניארקּולא רעד וצ עייגענעּב

 ,ערדעטאק רעד ןופ ןאלּפ רעניימעגלא רעד רעּבָא ךיז טָאה ,דנאל ןיא עיצוטיטסניא-קעטָאָיל
 .ןטַײקירעװש עסיועג ףא ןסױטשעגנָא ,גנּוױּב רעכעלטפאשנסיוו-ספליה ןופ טארּפ ןיא

 -יפנַא עקידסלָאמאד יד סָאװ ,ןופרעד ךעלסילשסיוא טמאטשעג ןּבָאה ןטַײקירעװש עקיזָאדיד

 רעצנאג רעד יוויוזא טקנוּפ ,טָאה ,קעטָאילּביּב רעשימעדאקא רעשיניארקוא רעד טימ גנור

 ןזיוועגסיורא ,עימעדאקא רעכעלטפאשנסיוו רעשיניארקוא רעד ןופ םּוידיזערּפ רעקידסלָאמאד
 ערדעטאק יד .טעּברא-טפאשנסיוו רעשידִיי-שיטעװַאס רעד ראפ דנאטשראפ קיניײװ רעייז



 טוטיטסניא םענופ וויכרא-עסערּפ רעד ןוא קעטָאִילּביּב יד--.גרעּברעּביל . 0

 רעשידִיי א ןופ טקעיָארּפ א קעטָאִילּביּב רעד ןופ גנוטלאוװראפ רעד טלעטשעגוצ טָאה

 לָאקמעדיױק טפראדעג גנולײטּפָא עשידִיי יד טָאה ,טקעיָארּפ ןקיזָאדמעד טיול .גנוליײטּפָא
 עצנאג יד ךיא יװ ,רעכיּב עשִיערּבעה ןוא עשידִיי עלא דנאטשאָּב ריא ןיא ןעמענַײרא
 זיא סָאװ ןוא עפוג קעטָאְילּביּב רעד ןיא ןאראפ זיא סָאװ ,עקיאדוי עקיכארּפשנדיישראפ
 ןיא ךיז טלָאװ ןּבשעכ ןקידכערעִיּפלא ןטל .ןלײטּפָא ערעדנוזאּב עריא ןיא ןפרָאװעצ
 רעד ןופ ןסרוסער-רעכיּב עשידִיי עכעלרעניא יד ןופ עיצאזיליּבַאמ אזא ךָאנ ,לײטּפָא ןשידִיי
 עזאּב עשּפיה ץנאג א--,רעכיּב טנזיוט 25--20 ןופ דנָאפ א ןפאש טנעקעג ,קעטָאילּביּב
 .קעטָאִילּביּב רעלארטנעצ רעשידִיי רעקידנעמוק רעד ראפ

 זא ,קנאדעג םעד טקורעגסיורא ערדעטאק רעד ןופ טקעיָארּפ רעד טָאה ,םעדצוכא
 לענָאיצאזינאגרָא ךיז טעװ קעטָאילּביּב רעשיניארקוא רעד ןופ עיצקעסדִיי יד ןעו ,רעטעּפש
 ןופ לײט ןכעלטפאשנסיווייר ןצנאג םעד ןּבעגרעּביא ריא ןעמ לָאז ,סיפ יד ףא ןלעטש
 ענייא סלא טלעטשעגסיורא ךיוא טָאה טקעיָארּפ רעד .קעטָאילּביּב-קסװעשטניװ רעוועיק רעד
 -געמ יד -- ןזייל ןפראד טעװ עיצקעסדִיי עטעדנירגעג-ַינ יד סָאװ ,ןּבאגפוא עטסקיטכיוו יד ןופ
 -עצ ןענַײז סָאװ ,ןדנָאפ-רעכיּב עשידִיי עלופטרעוו יד ןופ עיצארטנעצנָאק עטסטיירּב טסכעל
 .ןענָאזרעּפ עטאווירּפ אּב ןוא ןקעטָאילּביּב עיעדישראפ ןיא דנאל ןצנאג ןרעּביא ןפרָאװ

 לעיּפיצנירּפ ּבױהנָא עמאס ןופ טָאה קעטָאְילּביּב רעשיניארקוא רעד ןופ גנוטלאווראפ יד
 םיקסאמ טינ ןזיא יז זא ,דיירסיוא ןרעטנוא רעּבָא - .טקעיָארּפ ןטלעטשעגוצ םעד ןעמונעגנָא
 -ליגטנא רעד טימ ןגיוצעג גנאל רעַײז גנוטלאווראפ יד טָאה ,ןלאטעד ערעדנא רעדָא יד טימ
 רעד ןַײז עידיומ טזומעג גנוטלאווראפ יד טָאה ףָאסלָאקּפָאס .טקעיָארּפ םענופ גנוקיטעטשאּב רעקיט
 טָאה ,טקעיָארּפ םעד קידנעמענָא .ןעמונעגנָא לעַיּפיצנירּפ יז טָאה טקעיָארּפ םעד זא ,ערדעטאק
 .ןענעקרעד טנעקעג טינרָאג םיא טָאה'מ זא ,טריציפידָאמ יוזא םיא גנוטלאווראפ יד רעּבָא
 רעד אּב לײטּפָא ןשידִיי ןייק טינ ןפאש וצ ןסָאלשאּב גנוטלאווראפ יד טָאה ,סנטשרע
 יד ןופ עיצאזיליּבָאמ יד ןעמ טָאה ,סנטייווצ .0:160121ו8 אֹּב לײטּפָא-ּב ו ס א רָאנ ,קעטָאְילּביּב
 טימ טקורדעג זיא סָאװ ,רוטארעטיל , טימ זיולּב טצענערגאּב ןדנָאפ-רעכיּב עשידִיי עכעלרעניא
 ןרעװ ןסָאלשעגסיױא טלָאזעג טָאה עיצאזיליּבָאמ רעד ןופ זא ,טסייה סָאד ."סעיסיוא עשִיערּבעה
 -נָא .קעטָאָילּביּב רעד ןיא ןאראפ זיא סָאװ ,רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןופ לייט רעטסערגרעּביא רעד
 טנוױט 4--3 א רָאנ ןעמוקאּב טלָאזעג גנולײטּפָא עשידִיי יד טָאה ,רעכיּב טנזיוט 20 טָאטש
 לָאצ אזא טקנוּפ עקאט טָאה ,ןרָאװעג טריזינאגרָא רעטעּפש זיא סָאװ ,גנוליײטּפָא עשידִיי יד)
 .(ןעמוקאּב רעכיּב

 רעשימעדאקא רעשינִיארקּולא רעד דאצימ גנוָיצאּב עקיטולּבטלאק יד זא ,רָאלק זיא'ס
 -טפאשנסיוו רעשידִַײ רעד ןופ גנונידאּב רעקירעהעג רעד ןגעוו עגארפ רעד וצ קעטָאְילּביּב
 םעלּבָארּפ יד ןזייל וצ יוזאיו ןעלטימ ערעדנא ןכוז וצ ערדעטאק יד טיונעג טָאה ,טעּברא
 ערדעטאק יד זא ,טינ טסייה סָאד .קעטָאְילּביּב רעכעלטפאשנסיוו רעשידִיי רעלארטנעצ א ןופ
 .וא .ּב .װ אֹּב עיצקעס רעשידִיי א ןגעװ טקעיָארּפ ןטשרע ריא ןופ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה
 ךיז קידנסױטשנָא ,טרעקראפ .(קעטָאְ;לּביּב-סקלָאפ עשיניארקוא יד ןצרוק ןיא ךיז טפור יוזא)
 טָאה ,.וא .ּב .װ ןופ גנוטלאוראפ רעטלא רעד דאצימ דנאטשרעדיוו ןטריקסאמראפ א ףא
 רעד ןיא ,ןענאגרָא עקידנכערּפשטנא ןיא עגארפ עצנאג יד ןגָארטעגרעּבירא ערדעטאק יד
 ,.וא .ּב .וװ אּב לָאז עיצקעס עשידִיי א זא ,ךיז ןגָאלשרעד ןוא ,דליּבמָאקלָאפ ןיא ייר רעטשרע
 רעד ןעיורט אפ זא ,רָאלק ןרָאװעג רעּבָא יא ערדעטאק רעד ראפ .ןרעװ ןפאשאּב
 דָאְילּביּב רעשימעדאקא רעשידִיי רעלארטנעצ א ןופ גנּוױּב יד .וא .ּב .וװ ןופ גנוטלאווראפ
 ןעיניא ןצנאג םעד טזומעג ערדעטאק יד טָאה רעּבירעד ןוא טינ רעּבָא ןיוש ןעמ ןעק קעט
 .(1 טנעה ענעגייא עריא ןיא ןעמענרעּביא

 ןרָאװעג טריפעגכרוד טרָאד זיא קירוצ טַײצ א טימ .עיצאוטיס רעדנא ןא רָאג .וא .ּב יו ןיא זיא טציא (

 -רא רעד ןופ ןעמונעגּפָארא ןעמ טָאה סרעקעטָאילּביּב לָאצ א .רעטעּבראטימ טאטש ןצנאג םעד ןופ גנוקיניר א

 ענַײז ןוא קעטָאְילּביּב רעד ןופ רעטקעריד ןקידרעִירפ םעד סנטסָאּפ ערעייז ןופ ןעמונעגּפָארא ךיוא טָאה'מ .טעּב

 .ןטסינומָאק לָאצ א יז ןשיװצ ,ןשטנעמ עַײנ טלעטשעגקעוװא ןעמ טָאה טלאטשנא םענופ שיורעּב .רעטערטראפ
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 ,טקעיָארּפ א ןרָאװעג טקורעגסיורא ערדעטאק רעד ןופ רעוט עקינייא דאצימ זיא ,וועגא
 רעד טימ ןדניּבראפ קעטְנִילּביּב רעשידַיי רעשימעדאקא רעד ןופ גנּויוּב יד לָאז עמ זא
 יד ןיא ןרָאװעג טריזינאגרָא זיא סָאװ ,קעטָאְילּביּב עקיזָאדיד .קעטָאָילּביּב-יקסוװעשטניװ
 ןופ ןדנָאפ עקידנטַײדאּב ץנאג ןעװעג לעליוק ךיז ןיא טָאה סָאװ ןוא ןרָאײעיצװילָאװער
 טלדנאווראפ טפראדעג טקעיָארּפ ןטיול טָאה ,ןקעטָאילּביּב עטאווירּפ ןוא עכעלטפאשלעזעג
 .קעטָאילּביּב רעשימעדאקא רעלארטנעצ רעקיטפניק רעד ןופ עזאּב-סּבױהנָא א ןיא ןרעװ

 טנעקעג טינ ,דנָאפ ןשּפיה ריא ףא טקוקעג טינ ,טָאה קעטָאָילּביּב-יקסװעשטניװ יד רעּבָא
 -פוא-טּפיוה ריא לַײװ ,עיצוטיססניא רעכעלטפאשגסיוו-ספליה-ןייר א ןיא ןרעװ טלדנאווראפ
 -פיונוצ .רעלטפאשנסיוו ןופ גנונידאּב יד טינ ןוא טעּברא-רעלקפוטילָאּפ ןעוועג זיא עּבאג
 .גנירג יוזא טינ זיא קעטָאִילּביּב ןייא ןיא סעיצקנופ עדייּב ןשימ

 ןיילא טזומעג טָאה ערדעטאק יד זא ,וצרעד טכארּבעג םורא יוזא טָאה עיצאוטיס יד
 ,טדערעג ךעלטנגייא .קעטָאִילּביּב רעכעלטכאשנסיוו רעשידִיי א ןופ גנּויוּב רעד וצ ןטערטוצ
 .קעטָאִילּביּב ענעגייא ןא טגָאמראפ ץנעטסיזקע ריא ןופ ּבױהנָא עמאס ןופ ערדעטאק יד טָאה
 ןפא זַײװליײט ןוא ןפיוקנַײא ןופ ןּבשעכ ןפא זַײװליײט ןסקָאװעג זיא קעטָאְילּביּב עקיזָאדיד
 רעּבָא יוויוזא .ןענָאזרעּפ עטאווירּפ ןוא ןגאלראפ ןופ ןעגנוקישוצ ענעדיישראפ ןופ ןּבשעּכ
 רעייז ןעועג ןפיוקנַײא יד ןענַײז ,ןיילק ןעװעג זיא ערדעטאק רעד ןופ טעשזדויּב רעד
 ,ןגָאז וצ קירעּביא זיא'ס .רעטקאראכ ןשיטאמעטסיס ןייק ןגָארטעג טינ ןּבָאה ןוא טצענערגאּב
 רעד זיא םורא יוזא ןוא רעטקאראכ ןקילעפוצ א ןגָארטעג ךיוא ןּבָאה ןעגנוקישוצ יד זא
 .(1 רעמאזגנאל א רָאג זיּב ןעוועג ,ןסקָאװעג זיא קעטָאילּביּב יד רעכלעוו טימ ּפמעט
 עליכטאכעל ןופ זיא ערדעטאק רעד ןופ קעטָאְילּביּב יד .רעדנּוװ ןייק טינ זיא'ס רעּבָא ?
 טָאה סָאװ ,קעטָאילּביּבטנאה עכעלרעניא א סלא ךעלסילשסיוא ןרָאװעג טמיטשאּב ןָא
 ןיא ַײּברעד ןעמענ ּבױא .סעיצקנופ ענעדיישאּב ןוא עטצענערגאּב רעייז ןליפוצסיוא טאהעג
 ,טייצ רעטשרע רעד ןיא ןסקָאװעג לאלכיּב זיא ערדעטאק יד ןכלעוו טימ ּפמעט ןצנאג םעד טכא
 .ןענַאטשעגּפָא טינ קעטָאְילּביּב יד יא

 עיצאטנעִירָא עטסעפ א ןעמונעגנָא טָאה ערדעטאק יד ןעוו ןרָאװעג זיא רעּבָא שרעדנא רָאג
 -טנעצנָאק יד ןוא גנוריטקעלּפמָאק יד .קעטָאְילּביּב רעשימעדאקא רעסיורג רענעגייא ןא ףא
 .ּבאשטסאמ רעדנא ןא רָאג ןעמוקאּב ןאד טָאה סעּבאגסיוא-קורד עשידִיי יד ןופ עיצאר

 ערעדנא טימ קיטַײצנײא ,ןרָאװעג טלייטעגסיוא ץלא ראפ רעירפ זיא קעטָאְילּביּב יד
 --ןעיוּב וצ ייז ןטָארטעגוצ זיא ערדעטאק יד סָאװ ,ןטלאטשנא עכעלטפאשנסיוו-ספליה
 -אזינאגרָא .טלאטשנא רעדנוזאּב א ןיא--עלארטנעצ עשיפארגָאילּביּב יד ןוא וויכרא-עסערפ רעד
 א ןרָאװעג טלעטשעגקעװא זיא ריא ןופ שיורעּב סָאװ ,קעטָאְילּביּב יד זיא לענָאַיצ
 רעד ןופ םּוידיזערּפ םעד טקעריד ןפרָאװעג ןפרָאװעגרעטנוא זיא ,רעטלאווראפ רעלעַיצעּפס
 רעַײנ רעד ראפ ןעמ טָאה ןאלּפ-טעּברא ןוא טוטאטס ןכעלטפירש ןייק שטָאכ ןוא ערדעטאק
 א ףא עיצאטנעירָא ןא ןרָאװעג ןעמונעגנָא עליכטאכעל ןופ זיא ,טעּבראעגסיוא טינ עיצוטיטסניא
 םע רעכלעװ ןיא ,קעטָאִילּביּב רעשידִיי רעשימעדאקא רעלארטנעצ רעסיורג
 ,סעּבאגסיוא עשיטסיאדוי ןוא עשידִיי עלא ןופ ראילּפמעזקע ןייא וצ ןרעװ טלמאזעגפוא לָאז
 ןזַײװסיױרא ּבױהנָא ןופ טנָאקעג ךיז טָאה עיצאטנעירָא עקיזָאדיד .ןגירק רָאנ ןעק עמ סָאװ
 קעטָאָילּביּב רעד ןופ גנולקיווטנא עקידרעטַײװ יד ןוא ןּבעל סָאד רעּבָא ,רעטיירּב וצ א ראפ
 .טקיטכעראּב םוקלופ יז טָאה

 ,עיצאזינאגרָאער רעד ןופ סעצָארּפ ןיא .רעוואכ-ייטראּפ א ןרָאװעג טמיטשאּב ךיוא זיא קעטָאַילּביּב ןופ רעטקעריד סלא

 ךיוא ,גנולײטּפָאדַי רעד ךעַײש ןענַײז סָאװ ,ןגארפ עלא ןענַײז ,.וא .ּב .וו ןיא טריפעגכרוד טציא טרעװ סָאװ

 טָאה ,גנולײטּפָאדַיי רעד ןטפערק עלא טימ ןפלעהוצטימ ןסָאלשאּב טָאה גנוטלאווראפ עַײנ יד .ןרָאװעג טזיײלעג

 .עקַיאדוי עצנאג יד ריא ןּבעגוצרעּביא טנדרָאראפ ךיוא טָאה ןוא טאטש ריא טרעסערגראפ

 -ניא טּברעװרעד תקעטָאְילּביּב יד סָאה ץנעטסיזקע ריא ןופ רָאי ןטשרע ןראפ זא ,ןגָאז וצ גונעג זיא'ס (

 -קוא רעד אּב רוטלוק רעשידיי ראפ רעדעטאק רעד ןופ טעּברא ראי א. .ףיסש .נ עז) .רע כיּב 327 ןצנאג

 .(50--51 .ז 3 .מונ ,1928 ,"גנודליּבנטאר.) *עימעדאקא רעכעלטפאשנסיוו רעשינַיאר



 טוטיטסניא םענוּכ וויכרא-עסערּפ רעד ןוא קעָאילּביּב יד-גרעּברעּביל .י 252

 ןסיורג םענעי ןעמונעגנָא לָאמאטימ טינ טָאה טעּברא-סגנוריטקעלּפמָאק ןוא -למאז יד

 רעד ןעװעג וצרעד ךָאנ זיִא ךאווש וצ .רעטעּפש טכיירגרעד טָאה יז ןכלעוו ,ּבאטשסאמ

 ייִלַּביִּב ןיא זא ,ןגָאז וצ גונעג זיא'ס .קעטָאִילּביּב רעד ןופ ןוא ערדעטאק רעד ןופ טאראּפא

 ךָאנ טָאה סָאװ ,ינטיווק 'כ רעד ןעוועג זיא סָאד--שטנעמ ןייא טעּבראעג שיטקאפ טָאה קעטָא

 קיטַײצנײא זיא רע לַײװ ,ענייז טַײצ עצנאג יד טעּברא רעד ןּבענּפָא טנעקעג טינ וצרעד

 עפוג ערדעטאק רעד ןיא .טנאריּפסא ןא ךיוא ןעװועג ַײרעטלאווראפ-קעטָאִילּביּב רעד טימ

 ערעדנא ןייק .ראטערקעס ןַײא ןופ ןענאטשאּב "טאראּפא , רעשינכעט רעצנאג רעד זיא

 ןייק ןעװעג טינ עליפא זיא'ס .טאהעג טינ ערדעטאק יד טָאה רעטעּבראטימ עשינכעט

 ,טעּברא-ץנעדנַאּפסערַאק עטיירּב יד ןענידאּב טנעקעג טלָאװ עכלעוו ,עקטסינישאמ עקידנעטש

 -מאז-רעכיּב רעד טימ גנאהנעמאזוצ ןיא ןריפ וצ ןעמוקעגסיוא זיא קעטָאילּביּב רעד סָאװ

 טַײװ יװ ןרעװ ןגיוצעגנַײרא לָאז קעטָאְילּביּב רעד ןופ טעּברא-למאז רעד ןיא יידעק .(!גנול

 טזָאלעגסיורא ערדעטאק יד טָאה ,ץניװָארּפ ןיא סרעדנוזאּב ,םעליוא רערעטיירּב א ךעלגעמ

 -רוטלוק ןוא טַײקכעלטּפאשלעזעג רעשידִיי רעשיטעוװָאס רעד וצ ףורפוא ןלעיצעּפס א

 א ןיא ןוא טוטיטסניא ןופ "ןעטעלויּב ןיא טקורדעג -- ףורפוא .רעקיזָאדרעד .רעוֶט

 -טעטש ןוא טעטש עלא ןיא ןרָאװעג טקישעגרעדנאנאפ טיירּב זיא -- עּבאגסיוא רעדנוזאּב

 -עג ,טוטיטסניא רעד רעטעּפש ןוא ,ערדעטאק יד ךיז טָאה ,םעדצוכא .עניארקוא ןופ ךעל

 -ראפ וצ ווירּב ייר רעצנאג א טימ קעטָאְילּביּב רעד ראפ עיצקא רעד ןגעװ טעדנעוו

 -סיֹוא ןופ ,טעטימָאק-טנגוימָאק ןופ ,ןטעטימָאק-ייטראּפ ןופ סעיצקעסדִיי) ןטלאטשנא ענעדייש

 ,(.וװ .א .א ןקעטָאָילּביּב ,ןלוש ,ןּבולק ,סעִיליפ-"טלוקזעג , ,סערוטקעּפסניא-דליּבדִיי ,ןעמָאקריפ

 ףיא ןעיניא םעד ןגעװ ןציטָאנ ןוא ןעלקיטרא ייר א ןרָאװעג טקורדעגּפָא ךיוא זיא'ס

 .(טוטיטסניא) ערדעטאק רעד ןופ "ןעטעלויּב , ןיא ןוא עסערּפ רעזדנוא

 טקישעגרעדנאנאפ רעטרע יד ףא ןענַײז טוטיטסניא םענופ ןעגנודנעוו יד רעסיוא

 א ןופ קעטָאִילּביּב רעד ראפ טעּברא-למאז רעד ןגעװ ווירּב-רָאילוקריצ לָאצ א ןרָאװעג

 .דנא .א דליּבמָאקלָאפ ןופ ָארויּב-דליּבדִיי יִד יװ ,ןטלאטשנא עלארטנעצ ייר

 ןוא ןקעטָאילּביּב עקיטרָא יד זא ,גנונעדרַאראפ א ןּבעגעגסיורא טָאה דליּבמָאקלָאפ רעד

 רעד .ןדנָאפ-רעכיּב עטמיטשאּב טוטיטסניא ןופ קעטָאְילּביִּב רעד ןּבעגרעּביא ןלָאז ןעייזומ

 -ָארדעמעטָאּב יד ןופ ןעמענוצ טכער סָאד טוטיטסניא םעד ןּבעגעג ךיוא טָאה דליּבמָאקלָאפ

 רעד זיא טָא .טרעו ןכעלטפאשנסיוו א טָאה סָאװ ,רוטארעטיל ענעי סעגָאגאניס ןוא םיש

 :גנונעדרַאראפ רעקיזָאדרעד ןופ טסקעט

 סלא .ןןטלאטשנא-רוטלוק ןוא סערוטקעּפסניא-דליּבזַײרק עלא וצ;

 ןופ ןעטעלויּב) אל 41:/14077 1 18 וצ 29 םענופ דליּבמָאקלָאפ םענופ ראילוקריצ םוצ ּבָאגוצ א

 -נסיו טימ רוטלוק רעשידִיי ראפ ערדעטאק יד ןגרָאזאּב ןגעװ,) 262 8 ,17 .מונ דליּבמָאקלָאפ

 ;רָאפ דליּבמָאקלָאפ רעד טגייל ("רוטארעטיל רעכעלטפאש

 שעדיוּכ א ןופ ךעשעמעּב ןּבעגרעּביא ןלָאז ,.ר .ר .ס .וא ןופ ןעײזומ-זַײרק עלא ;1

 עצנאג יד רוטלוק רעשידִיי ראפ טוטיטסניא םעד ראילוקריצ ןקיזָאדמעד ןכעלטנפעראפ ןכָאנ

 יז סָאװ ,עקיאדוי עקיכארּפשנדישראפ יד ךיוא יו ,רוטארעטיל עשִיערּבעה ןוא עשידִיי

 ,ןגָאמראפ

 -סקלָאפ רעשינִיארקּולא רעד ץוכא ,.ר .ר .ס .וא ןופ סעקעטָאָילּביּב עלא 2

 ןּבעגרעּביא ןפראד ,ןטלאטשנא עכעלטפאשנסיוו ןופ סעקעטָאְילּביּב עלעִיצעּפס ןוא קעטָאְילּביּב

 ראפ טוטיטסניא םעד ראילוקריצ ןקיזָאדמעד ןכעלטנפעראפ ןכָאנ שעדיוכ א ןופ ךעשעמעּב

 עקִיאדוי ןוא ןצנאגניא ,ןגָאמראפ ייז סָאװ ,רוטארעטיל עשִיערּבעה יד רוטלוק רעשידִיי
 ןראפ טרעװראפ רעדָא קיטיונ טינ ןיא סָאװ ,לייט ענעי רָאנ רוטארעטיל עשידִיי ןוא
 עקִיאדוי ןוא סעּבאגסיוא עשִיערּבעה יד זיא ,עקידָאירעּפ רעד ךעַײש זיא סָאװ .רענעייל-ןסאמ

 וצ ןפלָאהעגטימ טָאה עכלעוו ,קעטָאילּביּב ןיֵא ןרעטעּבראטימ עשינכעט א ןעמוקעגיצ זיא רעטעּפש טשרע (1 = }

 שיטאמעטסיס טינ טעּבראעג רעּבָא טָאה ןרעטעּבראטימ עקיזָאדיד .רעכיּב יד ןגיילרעדנאנאפ ןוא ןריזיראטנעווניא
 .גָאט ןיא ָאש עכעלטע רָאנ ןוא
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 טי ר טי יי יא

 -ישרעד ןענַײז סָאװ ,ענעי רָאנ סעּבאגסיוא עשידִיי יד ןוא ,ןצנאגניא ןּבעגרעּביא ןעמ ףראד

 .עיצוילָאװער רעד זיּב ןענ

 ןפא ,טכער סָאד רוטלוק רעשידִיי ראפ טוטיטסניא םעד טיג דליּבמָאקלָאפ רעד 3
 ןלייטסיא .ר .ר .ס .וא ןופ ןרעניאמָאקלָאפ ןוא ךליּבמָאקלָאפ ןופ סולשאּב םענופ ךאמס

 טָאה סָאװ ,רוטארעטיל ענעי ןטלאטשנא עזעִיגילער עשידִיי ןוא ןלוש יד ןופ ןעמענוצ ןּוא

 ."טרעוו ןכעלטפאשנסיוו א

 םאֹּב םינַאיניא-גאלראפ ןוא - רוטארעטיל טימ גנוטלאווראפ-טּפיוה) טילרקוא רעד ךיוא
 סָאװ ,רעכיּב עלא זא;גנונעדרָאראפ עלעִיצעּפס א ןּבעגעגסיורא טָאה (דליּבמָאקלָאּפ ןשיניארקוא

 יֹּביּב ענעדיישראפ ןופ ןעמונעגסיורא ןוא טרעוװראפ לָארטנָאק-טילָאּפ ןופ רעדייס ןיא ןרעוו

 טגיל עס ןעמעװו ףא ,טילרקוא רעד .טוטיטסניא םעד ןרעוװ טקישעגרעּביא ןלָאז ,ןקעטָא;ל

 - טָאה ,עיצקודָארּפ-קורד רעד ןופ טרָאּפמיא--טרָאּפסקע םעד ןרילָארטנָאק וצ עּבאגפוא יד ךיוא

 -נא ַײס ,ןּבױלרעד טינ ןעמ לָאז טוטיטסניא םענופ עזיו רעד ןָא זא ,טנדרָאראפ ךיוא

 ,עשידִיי דנאלסיוא ןייק ןקישסיורא רעדָא ןריפסיורא ,ןענָאזרעּפ עטאווירּפ ַיײס ןוא ןטלאטש

 --טַײצ עטצעל יד ךיז טקרעמ'ס , .רעכיּב עשיטסיאדוי-קיכארּפשנדיישראפ ןוא עשִיערּבעה

 עלופטרעוו דנאלסיוא ןייק סיורא טריפ עמ זא--טילרקוא ןופ ראילוקריצ ןיא טגָאזעג טרעװ

 קידנעטש טינ ןענייז ןטילזײרק יד .עקִיאדוי ןופ ךיוא ,שִיערּבעה ,שידִיי ףא סעּבאגסיוא

 -לָאפ רעד .ןריפסיורא יז ןּבױלרעד ןוא סעּבאגסיוא עניוזא ןופ טרעװ םעד טימ טנאקאּב

 -יארקוא רעד אֹּב רוטלוק רעשידִיי ראפ טוטיטסניא םעד ןקישוצרעּביא רָאּפ טגייל דליּבמָאק

 ןוא ןטלאטשנא סָאװ ,רעכיּב עניוזא ןופ ןעלטעצ עלא עימעדאקא רעכעלטפאשנסיוו רעשינ

 טוטיטסניא םענופ ןעגנוזַײװנָא יד ,דנאלסיוא ןייק ןריפסיורא ייז ןליוו ןשטנעמ עטאווירּפ

 ."זומ א ןענַײז טארפ םעד ןיא

 ןייג ןריולראפ ןגעלפ ןלאירעטאמ-קורד עקיטכיוו זא ,ןפערט טּפָא ךיז ןגעלפ סע יוויוזא

 םוצ עשָאקאּב א טימ טעדנעװעג טוטיטסניא רעד ךיז טָאה ,גנולמאז-ליטוא רעד סאשעּב

 יד ןיא ןּבעגרעּביא טינ קעטָאְילּביּב רעד ןופ לָארטנָאק םעד ןָא לָאז עמ זא ,לדנאהמָאקלָאּפ

 .רוטארעטיל (עשיטסיאדוי ןוא עשיערּבעה ךיוא ןוא) עשידִיי לקעּפ ןייא ןייק ןקירּבאפ-ריּפאּפ

 טָאה ןוא טוטיטסניא םענופ עשַאקאּב עקיזַאדיד טקידירפאּב טָאה לדנאהמָאקלָאפ רעד

 .ראילוקריצ ןקידנכערּפשטנא ןא םעד ןגעוו ןּבעגעגסיורא

 יד ןופ עיצאדיווקיל רעד סאשעּב ךיז ןגעלפ רעכיּב עשיערּבעה ןוא :עשידִיי ליפ רעייז

 .ןעגנוטלאווראפ-וויכרא ןוא ןוויכרא עקיטרָא יד ןיא ןעלמאזפיונוצ ןטלאטשנא ערעדנא רעדָא

 גנוטלאווראפ -וויכרא עלאוטנעצ יד זא ,ןגָאלשרעד ָאד ךיוא ךיז טָאה טוטיטסניא רעד

 םענופ קעטָאִילּביּב רעד ןּבעגרעּביא ןגעו גנונעדרָאראפ עלעִיצעּפס א ןּבעגסיורא לָאז ("ּוַאצ,)

 | ,טלמאזעגנָא ןּבָאה ןווויכרא יד סָאװ ,רוטארעטיל עשידִיי יד טוטיטסניא

 ןטנעדנָאּפסערָאק יד ןפלָאהעגטימ קראטש רעייז ןּבָאה ץניװָארּפ ןיא טעּברא-למאז רעד

 ןטנעדנָאּפסערַאק יד .ןסקָאװעג טַײצ עצנאג יד זיא לָאצ רעייז סָאװ ,קעטָאַילּביּב רעד ןופ

 -נּבױא יד ןופ ןראילוקריצ יד רעטרע יד ףא ןריפוצכרוד ןפלָאהעגטימ ,טַײז ןייא ןופ ,ןּבָאה

 -ארעטיל טלמאזעג יז ןּבָאה ,טַײז רעטייווצ רעד ןופ ,ןוא ןטלאטשנא עלארטנעצ עטנָאמרעד

 ןטנעדָאּפסערָאק עלעַיצניװָארּפ יד ןופ ךיז טגעלפ ןטלעז טינ .ןענָאזרעּפ עטאווירּפ אֹּב רוט

 עקינייא ןיא .ךיוא ןלוּבאנוקניא עליפא ,רעכיּב עקיטכיו טסכעה טימ ךעלקעּפ ןעמוקאּב

 ןגעלפ סָאװ ,'טוטיטסניא ןופ טנַײרפ סעּפורג, ןפאשעג ןטנעדנַאּפסערָאק יד ןּבָאה ןטקנוּפ

 .ןָאיאר ןצנאג א ןיא טעּברא-למאז רעד טימ גנוריפנָא יד ןעמענ ךיז ףא
 ,טצונעגסיוא טוטיטסניא רעד טָאה רטנעצ ןופ ןעגנונעדרָאראפ יד ןריזילאער וצ ףא

 -קעטָאִילּביּב ןופ ןעגנורידנאמָאק -- לטימ א ךָאנ ,ןטנעדנָאּפסערַאק יד ןופ ףליה רעד ץוּכא

 עניוזא ."סעזַײר-קעטָאִילּביּב ןפורעג טוטיטסניא ןיא סע טָאהמ יװ רעדָא ,רעוט

 ייר א ןוא טוסיטסניא ןופ רעטלאווראפ רעד טקיליײטאּב ךיז ןּבָאה סע עכלעוו ןיא ,סעזַײר
 ,דארגנינעל ןיא ןרָאװעג טכאמעג ןענַײז (שטיװַאילע ןוא עריּפאש ,ינטיווק) רעטעּבראטימ

 ,גושטנעמערק ,רימָאטישז ,וועשטידראּב ,קסװָארטעּפַארּפעינד ,סעדָצ ,ווָאקראכ ,עװקסָאמ
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 -קעטָאילּביּב יד .דנא .א וואלסאז ,ןאמוא ,ןיטנאטסנָאקטלא ,עקװָאטעּפעש ,םרעּפ ,עציניוו
 ךיוא ןּבָאה (.דנא ןוא ןאמּפיל ,שטיוועסונאמ ,ןאמלעק) ןטנעדנָאּפסערָאק עקינייא ןוא רעוט

 .ךעלטעטש ייר עצנאג א טכוזאּב
 ןגעלפ קידנעטש טאמיק .ןטאטלוזער עסיורג רעייז ןּבעגעג ןּבָאה סעזַײר-קעטָאילּביּב יד

 רעטנזיוט ליפ ןופ רוטארעטיל סעיטראּפ עסיורג ךיז טימ ןעגנערּב םירייוואכ עטרידנאמָאק יד

 ,לָאמ ייווצ ןרָאפעג זיא'מ ןיהּוװ ,װע שטידראּב ןופ ,לשָאמעל ,ןעמ טָאה יוזא .רעדנעּב

 -עגפוא ןענַײז רעכיּב עקיזָאדיד .עקִיארּבעה רעקירעד ,רעכיּב טנזיױט 9 זיּב טכארּבעג

 .זלרק רעװװעשטידראּב ןיא ךױא רָאנ ,עפוג וועשטידראּב ןיא רָאנ טינ ןרָאװעג טלמאז

 טלמאזעג ייז טָאה סָאװ ,ייזומ ןקיטרָא םענופ ןעמוקאּב ןעמ טָאה רעכיּב לייט עטסערג יד

 .ןלוש עטכאמראפ יד ןופ ןעמוקאּב ןעמ טָאה רעכיּב לײט א .טַײצ ערעגנעל א ןיוש

 ןיהּוו ,רימ א טישו ןיא ןּבעגעגרעּביא טוטיטסניא םעד ןעמ טָאה קעטָאִילּביּב עסיורג א

 ,ייזומ ןופ ןעמוקאּב ךיוא רימָאטישז ןיא ןעמ טָאה רעכיּב לייט א .לָאמ ייווצ ןרָאפעג ךיוא זיא'מ

 לָאצ רעסייורג א רעייז טימ (רעדנעּב טנזיוט 150 אּב) קעטָאילּביּב עכַײר א טריטסיזקע'ס ןכלעוו אֹּב

 ןעמוקאּב טָאה עמ סָאװ ,רעכיּב יד ןשיװצ .עשיליוּפ ןוא עשינייטאל רעקירעד ,ןּפיטַאעלאּפ

 עקיזָאדיד ןופ ליײט עטסערג יד .קעטָאילּביּב סרעשילוק ןופ לייט א ךיז טניפעג ,ייזומ ןופ

 ןופ ןרָאי רע-40 יד ןופ ןּבױהעגנָא ,עקיאדוי רעשיסור רערעטלע רעד וצ ןרעהעג רעכיּב-ייזומ

 טָאה (רעדנעּב 150) רוטארעטיל עשִיערּבעה עלופטרעוו רעייז לקעּפ א .טרעדנוהרָאי ןקירַאפ

 -סקלַאפ ראפ טוטיטסניא רערימָאטישז םענופ גנוליײטּפָאדִיי יד ןּבעגעגּפָא טוטיטסניא םעד

 א ןופ עשורעיּב ןעגנאגעגרעּביא ָאניא םוצ זיא רעכיּב לקעּפ עקיזָאדסָאד .יָאניא,--גנודליּב

 יד ןיא ןוא רימָאטישז ןיא ןּבָאה רעכיּב ליפ רעייז .רעקיטאמעטאמ ןשידִיי םענעּברַאטשראפ

 ,רעכיּב לָאצ עניימעגלא יד .ןטנעדוטס ןוא רעוטדִיי יד |טלמאזעגפיונוצ ךעלטעטש עקימורא

 .(גרעדנעּב 5,000 זיּב טכיירגרעד רימָאטישז ןופ ןעמוקאּב טָאה טוטיטסניא רעד סָאװ

 םענופ ענייא ,ןעגנולמאז-רעכיּב ייווצ ןעמוקאּב טוטיטסניא רעד טָאה װָא ק רא כ ןיא

 -גיא וװ, ּבולק-רעטעּברא ןשידִיי םענופ עטייווצ יד ןוא דליּבמָאקלָאפ םאּב ָארויּב-דליּבדִיי

 -פוא ןענַײז סָאװ ,(רעדנעּב 1000 ךערענא) דליּבמָאקלָאפ םענופ רעכיּב יד ."לאנָאיצאנרעט

 -ָאק עקיסאלקטשרע ןא רָאפ ךיז טימ ןלעטש ,טַײצ רערעגנעל א ראפ ןרָאװעג טלמאזעג

 -קורד רעשידַיי -- רעשיליוּפ ןוא רענאקירעמא רעקירעד -- רעשידנעלסיוא רעד ןופ עיצקעל

 -ַאיצאנרעטניא וו , ּבולק םענופ דנָאפ רעד .עמָאכלימ רעד ךָאנ ןופ טַײצ רעד ראפ עיצקודָארּפ

 ,שידִיי ןיא רוטארעטיל רעקיטראנדיישראפ ןופ: טייטשאּב (רעדנעּב 1500 ךערענא) ילאנ

 .שיסור ןוא שִיערּבעה

 -ּפעינד ןופ ןעמוקאּב ןעמ טָאה (רעדנעּב 12.000 אּב) גנולמאז עסיורג סרעדנוזאּב א

 רעכיּב עשידִיי ענעטלעז רעייז ןאראפ ןענַײז גנולמאז רעקיזָאדרעד ןיא .ק ס װָא ר ט עּפָא ר

 זיא ,ועגא .עקִיארּבעה וצ רעהעג רעכיּב לייט רעטסערג רעד .ןכארּפש ענעדיישראפ ןיא

 רעשימיאראק ןוא עקיאדוי רעשינַײטאל ןופ עיצקעלָאק עשפיה א ןאראפ גנולמאז רעד ןיא

 | .רוטארעטיל

 -כיוו סרעדנוזאּב .סע'דָא ןופ ןעמוקאּב טוטיטסניא רעד טָאה דנָאפ ןלופטרעוו א רעייז

 רעד ךרוד ןרָאװעג ןּבעגערעּביא זיא סָאװ ;שידִיי ןיא עיצקעלַאק-רעכיּב יד זיא קיט

 --ןכארּפש ערעדנא ןיא רוטארעטיל רעד טימ ןעמאזוצ) קעטָאִילּביּב רעכעלטנפע רעסעדַא

 ןקעטָאַילּביּב עטסטלע יד ןופ ענייא זיא סָאװ ,קעטָאילּביּב עקיזָאדיד .(רעדנעּב 2500 זיּב

 ןטלא םעניא קעטָאילּביּב עכעלטפאשלעזעג עטשרע יד לאלכיּב זיא ןוא עניארקוא ןיא

 -סיוא עשידִיי עלא ןופ ראילּפמעזקע-רוזנעצ א טַײצ עסיוועג א ןעמוקאב געלפ ,(* דנאלסור

 -עגרעּבירא טציא זיא דנָאפ-ראילּפמעזקע-רוזנעצ ןקיזָאדמעד ןופ לייט רעסיורג א .סעּבאג

 טוטיטסניא רעד טָאה קעטָאְילֹּביּב רעכעלטנפע רעד ץוכא .טוטיטסניא םוצ ןעגנאג

 ןופ ןוא י קלארוי רעקיכארּפשנריישראפ ןופ קעטָא;לּביּב-טאווירּפ עכַײר יד ןענָאמרעד ךיוא ָאר רימָאל 4

 .עָאװאצ רעלעִיצעּפס א ןיא טוטיטסניא םעד ןּבירשעגּפָא טָאה רע גוא רעגריּב רערימָאטישז א סָאװ ,עקִיארּבעה

 .אװעיעינויט .א ןופ לקיטרא םעד רעטַײװ עז (-
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 רעשידִיי רעד ןופ (עקִיאדוי עשישטַײד ןוא עקיארּבעה רעקירעד) רעכיּב 3500 ןעמוקאּב

 רעד טָאה (ןכארּפש ענעדישראפ ןיא) רעדנעּב טרעדנוה עכעלטע .קעטָאִילּביּב רעשימעדאקא

 -רעּביא) רעכיּב טרעדנוה רַאּפ א ןוא ייזומ-עלעדנעמ םענופ ןעמוקאּב ךָאנ טוטיססניא

 .קעטָאילּביּב-רעטעּברא רעלארטנעצ רעד ןופ -- (עקיאדוי עשיסור טּפױה

 ןעמ טָאה ,עקיארּבעה ךעלסילשסיוא טאמיק ,רעדנעּב 3.000 רעכעה ןופ דנָאפ ןסיורג א-

 רעכיּב עשַיערּבעה ןופ גנולמאז א .גושטנעמערק ןיא ןּבעגעגרעּביא טוטיטסניא םעד

 ךיוא .זַײרק רעקװָאטעּפע ש ןיא ןעמוקאּב טוטיטסניא רעד טָאה (רעדנעּב 700 זיּב)

 .עשִיערּבעה רעקירעד ,רעכיּב 1.000 זיּב ןּבעגעגרעּביא ןעמ טָאה ןיטנאטסנָאקטלא ןיא

 ;ןילרעּב ןופ ןעמוקאּב טוטיטסניא רעד טָאה עקיטסישידיי עיצקעלַאק עטנאסערעטניא א

 -ַאק רעשידנעלסיוא רעד ןופ טַײצ ןיא ןרָאװעג טלמאזעגפוא טרָאד זיא עיצקעלָאק עקיזָאדיד

 ןעייג עיצקעלָאק רעד ןיא .טוטיטסניא ןופ רעטעּבראטימ עכעלטפאשנסיוו יד ןופ גנורידנאמ

 -רעּביא) עיצוילַאװער רעשיסור רעטשרע רעד ןופ דָאִירעּפ םענופ סעּבאגסיוא ליפ רעייז ןירא

 א ךיוא טלאהטנא עיצקעלַאק יד .(טיירטש .ּפ רעטעּברא ןשידִיי ןטרירגימע ןא ןופ ןּבעגעג

 .שידִיי ןיא סעּבאגסיוא עשידָאירעּפ לָאצ עשּפיה

 ןעמוקעגנָא זיא רעכיּב עשידַיי עקיכארּפשנדישראפ ןופ דנָאפ-רעכיּב רעקידנטַײדאּב א

 -רעד .קעטָאילּביּב רעשיטָאטש רעקיטרָאד רעד ןופ גנולײטּפָא רעשידִיי רעד ןופ ,ם ר עּפ ןופ

 -ראפ זיא םרעּפ סאשעּב ,עמָאכלימ ןופ טַײצ רעד ןיא ךָאנ ןפאשעג ךיז טָאה דנַאפ רעקיזָאד

 -לעזעג עשידיי א ןפאשעג טרָאד ןּבָאה סָאװ ,"סעצנעשזעּב , עשידִיי טימ ןרָאװעג טציילפ

 .קעטָאִילּביּב עכעלטפאש

 -יַּב 200 אּב ןעמוקאּב טָאה'מ ּוװ ,עװקסָאמ ןייק סעזַײר ןּבעגעג ןּבָאה ןדנָאפ ערענעלק ?

 אּב ןעמוקאּב טָאה'מ ּואו ,עציניוו ןייק ,קעטָאילּביּב רעשידיי רעלארטנעצ רעד ןופ רעכ

 | .וװ .זא .א קעטָאִילּביּב רעשיזיירק רעד ןופ רעכיב 0

 א ןַא רוטארעטיל ןדנָאפ עקידנטַײדאּב ןעמוקאּב טוטיטסניא רעד טָאה טעטש ךאסא ןופ

 טייטשאּב סָאװ ,גנולמאז-רעכיּב עשפיה א טָאה יוזא .רעוט םענעגייא ןא ןופ גנורידנאמָאק

 ןוא "טלוקזעג, רענאמוא רעד טקישעגוצ ,עקיארּבעה ךעלסילשסיוא טאמיק ,רעכיּב 2.000 ןופי

 ,ראּבויל ןופ ןעמוקעגנָא זיא (עקיארּבעה ךיוא) רעדנעּב 1.000 א ןופ דנָאפ א .ָארויּבדליּבדיי יד

 ייּברעד) עריווקס ןופ--400 ,שזעּבישזדעמ ןופ טקישעגוצ ןעמ טָאה (ענעדישראפ) רעכיּב 300 א

 .װ .זא .א (ןּפיטָאעלאּפ עשִיערּבעה עלופטרעוו רעייז ןעוועג ייז ןשיוװצ ןענַײז

 -ָאְילּביּב יד עכלעוו ןופ ,ךעלטעטש ןוא טעטש  ײר רעצנאג א ןופ טינ ןיֹוש ןדער רימ

 .ךעלקעּפ עניילק ןופ םרָאפ ןיא רעכיּב עסאמ א ןעמוקאּב טָאה קעט

 .װעי ק ךיוא טמענראפ קעטָאִילּביּב רעד ןופ גנוריטקעלּפמָאק רעד ןיא טרָא ןסיורג א

 ייר רעטשרע רעד ןיא .ןדנָאפ עקיטכיוו-טסכעה ליפ רעייז ןעמוקאּב קעטָאָילּביּב יד טָאה ָאד

 םעד ןּבעגעגרעּביא טָאה סָאװ ,קעטָאִילּביּב--יקסוועשטניװ יד ןרעװו טנכייצראפ ָאד ףראד

 ןטיױל ,קעטָאִילּביּב יד רעּביא טיג טציא .(ןטעלּבוד) רעכיּב טנזיוט ייווצ זיּב טוטיטסניא

 זיּב--עקִיארּבעה ןוא עקיאדוי יד--עריא ןעגנוליײטּפָא ייווצ עצנאג ,דליּבמַאקלָאפ ןופ סולשאּב

 -גיוו ןופ טוטיטסניא םוצ רעּבירא טציא טייג סָאװ ,גנולמאז-רעכיּב יד .רעכיּב טנזיוט 5

 -טנורג ריא ןיא .דנאּבראפ ןצנאג םעניא עטסכַײר יד ןופ ענייא זיא ,קעטַאָילּביּב-יקסוועשט

 עיליפ רעװעיק רעקילָאמא רעד ןופ קעטָאִילּביּב רעד ןופ גנולמאז עקיזָאדיד טייטשאּב לייט

 ,רָאלק זיא'ס .קעטָאִילּביּב עכַײר א רעייז ,טסּואוװאּב יװ ,טגָאמראפ טָאה סָאװ ,"עּפָא, ןופ

 עטלא ןופ סעיצקעלָאק עלופטרעוו רעייז ךיז ןיא טלאהטנא גנולמאז-רעכיּב עקיזָאדיד זא

 .ןטעטיראר ןוא סעּבאגסיוא

 -ניא רעד טָאה (רעדנעּב 1.000 אּב) דנָאפ-רעכיּב םענעּבילקעגוצ א רעקירעד ןוא ןסיורג א

 רעד אּב עיסימָאק רעשיפארגָאעכרא רעשיטסיערּבעה רעטרידיווקיל רעד ןופ ןעמוקאּב טוטיטס

 ןשיװצ .(עיסימָאק-טנאלאג ענעפורעג יוזא יד) עימעדאקא רעכעלטפאשנסיוו רעשיניארקוא

 ערעדנא ןוא שטַײד ןיא סעּבאגסיוא-עקיאדוי עטסַײנ ליפ ןאראפ ןענַײז גנולמאז רעקיזָאדרעד

 .ןכארּפש
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 -רעכיּב א ןעגנאגעגרעּבירא טוטיטסניא םוצ זיא לוש-טעּברא רעװעַיק רע-17 רעד ןופ

 עקיזָאדיד .עקיאדוי עשיסור ןוא עקיארּבעה ךעלכאזטּפיוה ,רעדנעּב 800 ךערע ןא ןופ גנולמאז

 .עריוט-דומלאט רעוװעלק רעקילָאמא רעד ןופ ןּבילּבראפ לוש רעד ןיא זיא גנולמאז

 רעד ןופ ןעמוקאּב טוטיטסניא רעד טָאה (עקיאדוי עשיסור ךעלסילשסיוא) רעדנעּב 500 א

 -ָאילֹּביּב עטנאסערעטניא א .(.ּב) .ּפ .ק .לא ןופ ןעמָאנ ןפא קעטָאִילּביּב רעכעלטנפע רעװעיק

 -יטסניא רעד ןּבעגעגרעּביא טָאה (רעדנעּב 150 זיּב עקִיאדוי רעקיכארּפשנדישראפ ןופ קעט

 ןּבעגעגרעּביא טָאה גנודליּב סקלָאפ ראפ טוטיטסניא רעד ךיוא .טפאשטריוו-סקלַאפ ראפ טוט

 ןיא ןרעװ ןּבעגעגרעּביא ףראד סָאװ ,רוטארעטיל רעד ןופ גנולייטסיוא יד .רעכיּב לָאצ א
 -יסור רעדנעּב 300 ןופ גנולמאז א .טקידנעראפ טינ טוטיטסניא ןקיזָאד םעד ןיא ,וועגא ,ךָאנ

 רעדנעּב 500 א .זיוה-סגנודליּב ןשיטסינומָאק םענופ ןרָאװעג ןּבעגעגרעּביא זיא עקיאדוי עש

 ךיוא .םוקינכעט רעש:יגָאגאדעּפ רעשידִיי רעקילָאמא רעד ןּבעגעגרעּביא טוטיטסניא םעד טָאה

 א .ןדנָאפ עסיוועג ןּבעגעגרעּביא ןּבָאה ןקעטָאילּביּב ערעדנא ןוא עשינײראפיפָארּפ ייר א

 -רעּביא טוטיטסניא םעד ןּבָאה ןפיטָאעלאּפ ליפ טימ ,עקִיארּבעה ןופ :עיצקעלָאק עלופטרעוו

 .טאלּבסַײװ רעדירּב יד ןּבעגעג

 ןגאלראפ ייר א טקישעגוצ ךיוא טוטיטסניא ןופ קעטָאָילּביּב רעד ןּבָאה רעכיּב לָאצ א

 אב ןּבעגעגרעּביא "עגיל-רוטלוק  גאלראפ רעד טָאה יוזא .סעיצאזינאגרָא ענעדישראפ ןוא

 אּב--"גאלראפרטנעצ, רעד ,רעכיּב 400 ןּבעגעגרעּביא טָאה "ךוּב ןוא לוש , ,רעדנעב 0

 ןיא ןענַײז רעכיּב ענעּבעגעגרעּביא עלא .רעדנעּב 100 אּב-- גאלראפ-עכולעמ רעד ןוא 0
 -גסיו עשיניארקוא יד ןּבעגעגרעּביא טוטיטסניא םעד טָאה רעדנעּב 250 ןופ דנַאּפ א .שידִיַי

 טָאה עימעדאקא עשיסורסַײװ יד .(סעּבאגסיוא ענעגייא עריא רעקירעד) עימעדאקא עכעלטפאש

 -טפאשנסיוו ןוא סעיצאזינאגרָא ערעדנא ךיוא .ןעמענ 50 אּב--עיצקודַארּפקורד ריא טקישעגוצ

 .סעּבאגסיוא ערעייז טקישעגוצ ןּבָאה סעיצוטיטסניא עכעל

 ,ןעמוקאּב זיא סע ןעמעוו ןופ טָאה קעטָאִילּביּב יד סָאװ ,דנָאפ-רעכיּב ןטסערג םעד רעּבַא

 -טלעוו עשידִַיי עטסערג יד ןופ רענייא ןופ םעש א טציא ריא טכאמ סָאװ ,דנָאפ-רעכיּב א

 -על ןופ ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,גנולמאז-רוטארעטיל עקיזיר ענעי שערייפעּב זיא--ןקעטָאילּביִּב

 - סערוועּכ עקידסודאהאיאה-סאמכַאכ ,עזאושזרוּב ייווצ יד ןופ עיצאדיווקיל רעד ךָאנ דארגנינ

 טָאה ערדעטאק יד ךָאנ .(ג'טפאשלעזעג עשיפארגָאנטע-שירָאטסיה עשידִיי יד , ןוא *עּפָא,

 רעסיוועג א זַיּב רעּבָא .סערוועכ עקיזָאד יד ןופ עיצאדיווקיל רעד ןגעו עגארפ יד טלעטשעג

 -יװָאנּבוד ןוא יעּפָא רעשיגרוּבזניג ןָאראּב רעקילָאמא רעד ןופ "םישרָאי, יד ךיז טָאה טַײצ

 סָאװ ,סעיציזָאּפ יד ןטלאהוצנַײא ןּבעגעגנַיײא "טפאשלעזעג רעשיפארגָאנטע-שירַאטסיה , רעשיטס
 עצנאג יד טנעה ערעייז ןיא ןּבילּבראפ ןפיוא ןכעלדנעטשראפמוא-קידענושעמ אזא ףא ןענַײז

 -רעטעּברא םענופ ףַײרגנָא רעד ןּבױהעגנָא רעּבָא ךיז טָאה'ס ןעוו .עיצוילָאװער רעד ןופ טַײצ

 ןוא טפאשטריוו רעד ןיא ַײס ,םזילאטיּפאק ןופ ךעלטשער יד ףא דנאל ןצנאג םעניא סאלק

 ןופ "רענאקיהָאמ עטצעל יד, ןּבָאה ,ןּבעל ןכעלטפאשלעזעג ןופ ןטיּבעג ערעדנא ןיא ַײס

 רעיײטשרָאפ יד טרָא רעייז ןטערטּפָא טזומעג סודאהאיאה-סאמכָצכ רעקידעיימצראווש רעד

 .טעּברא-טפאשנסיוו רעשידִיי רעשיטסיסקראמ ,רעַײנ רעד ןופ

 ןוא סעיצאזינאגרַא ענעדישראפ ליפ ןּבָאה ןטפאשלעזעג יד ןופ עיצאדיווקיל רעד ךָאנ

 -לָאפ רעד ."עשורעי, רעדארגנינעל רעד ףא סעיזנעטערּפ ערעייז טקורעגסיורא ןקעפָאְילּביּב

 -ָאֵיִלֹּביּב רעדארגנינעל עדייּב ןּבעגוצרעּביא ןסָאלשאּב רעּבָא טָאה .ר .ר .פ .ס .ר ןופ דליּבמַאק
 טוטיטסניא םעד--.ר .ר .ס .פ ןיא טלאטשנא ןכעלטפאשנסיוו ןׁשיִדִיי ןטסערג םעד ןקעט

 .רוטלוק רעשידִיי ראפ

 -ַּפָא זיא'ס יװ ,םעדכָאנ ןיוש טוטיטסניא םוצ רעּבירא ןענַײז ןדנָאפ-קעטָאִילּביּב עשידַיי רעדארגנינעל יד (1

 טרעװ ראפרעד ןוא--*עיגָאלָאִילּביּב רעשידַיי ןופ ןּבאגפוא יד,--- לקיטרא רעטשרע רעזדנוא ןרָאװעג טסקורדעג

 קעטָאילּביּב רעד ןגעװ ךיױא .טל עס שע ג טשיו ע ןדנָאפ-רעכיּב יד ןלייטראפרעּביא ןגעוו עגארפ . יד טרָאד

 ןעוו--1930 רעּבאיטנעס ןיא ,טציא ןענַײז סָאװ ,סעַידעי ןּבעגעגנָא לקיטרא ןטשרע םעניא ןרעוװ סוטיטסניא םענופ

 .ןרָאװעג טרעטלעראּכ זַײװלײט ןיוש -- ?קיטרא ןטייווצ םעד ןּבַײרש רימ



 גד ךוּבלמאז רעשיגָאלָאַילּביּב

 לַײװ ,ןדנָאפ רעדארגנינעל יד ןופ קיטסירעטקאראכ עיונעג ןַײק ןּבעג טינ ךָאנ ןענַאק רימ
 טינ ךָאנ ןענַײז סנטסאק ענעמוקעגנָא יד--עיצאװרעסנָאק ןוֿפ דנאטשוצ ןיא ךָאנ ןענַײז ייז
 -יטסניא ןופ קעטָאילּביּב יד טרָאד ןופ טָאה ךערע ןא רעכיּב לפי וו טינ עליפא ןסייוו רימ ,טנפעעג

 ראֿפ}.ןאראפ ךָאד ןענַײז ןקעטָאילּביּב ענעמוקעגנָא ייווצ יד ןגעוו סעידעי עסיוועג .ןעמוקאּב טוט
 -נָא ןיוש ןּבָאה רימ יװ ,"עּפָא, עיליפ רעדארגנינעל ןופ קעטָאילּביּב יד טָאה עמָאכלימ רעד
 דנָאפ א טגָאמראפ ,'עיגָאלָאַילּביּב רעשידִיי ןופ ןּבאגפוא יד , לקיטרא רעזדנוא ןיא ןזיוועג
 ןופ דנָאפ רעד טָאה "עּפָא ןופ עיצאדיווקיל רעד ןופ טַײצ רעד וצ .רעדנעּב טנזיוט 20 ןופ
 -רעד ןיא .רעדנעּב טנזיוט 60 זיּב--סעניוּבשעכ עקינייא טיול--טכיירגרעד קעטָאִילּביּב רעד
 יד ךיוא ,עקיאדוי ץוכא ןוא רעכיּב עשִיערּבעה ןוא עשידִיי ץוכא ,ןַיײרא ךיוא .טייג לָאצ רעקיזָאד
 זיא רעדנעּב לפיוו ןופ ךעלטקניּפ ןגָאז וצ רעווש זיא'ס .ןגארפ עניימעגלא רעּביא .רוטארעטיל
 רעקינייװ טינ ןצאש יז ןעמ ףראד סלאפנלא .ןענאטשאּב רוטארעטיל עניימעגלא עקיזָאדיד
 עקיניא ץוכא--ןעגנאגעגרעּבירא ןענַײז טוטיטסניא םוצ יוויוזא ןוא .רעדנעּב טנזיוט 10 ןופ
 -עטיל יד זיולּב .ה .ד ,קעטָאִילּביּב רעד ןופ לײט עשידִיי יד זיולּב--ןדנַאפ ערעקיטכיוו
 -ער ןעמ ןָאק זיא ,ןדִיי וצ סעכַײש א טָאה סָאװ ,(ךארּפש רעד ןופ דישרעטנוא ןָא) רוטאר
 טנזיוט 50 ןופ ךערעיּפלא טייטשאּב "עּפָא רעדארגנינעל םענופ "עשורעי, יד זא ,ןענעכ
 -ארגָאנטע-שירָאטסיה,, רעד ןופ רעדנעּב 4,000 זיּב ןּבעגוצ ךָאנ ןעמ ףראד וצרעד .רעדנעּב
 ,"טפאשלעזעג רעשיפ

 -קיכארּפשנדישראפ ןוא רעשִיערּבעה ןופ רעקירעד ןענאטשאּב זיא "עּפָא , ןופ קעטָאילּביּב יד
 .לָאצ רעטסלאמינימ רעד ןיא ןעוװעג טרָאד ןענַײז שידִיי ןיא רעכיּב .רוטארעטיל רעשיטסיאדוי
 יד .רעקיסאלק עשידִיי עליפא טלעפענ ןּבָאה קעטָאְילּביּב רעד ןיא זא ,ןגָאז וצ גונעג זיא'ס
 ;.000 ןופ רעפיצ יד ןגיטשעגרעּביא טינ ,סיוא טעז ,טָאה שידִיי ןיא רעכיּב לָאצ עניימעגלא
 -ּביּביקסװעשטניװ רעד ןופ דנָאפ-רעכיּב ןשידִיי םעד ןופ לטרעפ א ןופ רעקינייװ זיא סָאװ
 לאלכיּב זיא סָאװ ,עקידָאירעּפ רעד ןיא זױלּב שידִיי זיא טלעטשעגרָאפ ךעלשּפיה .קעטָאיל
 -יטסיאדוי ןוא עשיערּבעה יד .קעטָאִילּביּב רעדארגנינעל רעד ןיא טריטקעלּפמַאק טֹוג רעייז
 -ַאק ענעצנאג ךיז ןפערט סע .ךַײר רעייז ןּבילקעגוצ דנַאפ-*עּפָא , םעניא זיא רוטארעטיל עש
 -עלסילשסיוא ןא טימ זיא ,טנַאזעג יװ .סעּבאגסיוא ענעטלעז ןוא עלופטרעוו רעייז סעיצקעל
 .עסערּפ עשיטסיאדֹוי עקיכארּפשנדישראפ יד ןּבילקעגוצ טַײקלופ רעכ

 -ונאמ עשיּבארא ןוא עשיערּבעה עכַײר א ךיוא ךיז ןיא ןַײא טסילש דנַאפ-יעּפָא , רעד
 ןופ גנולמאז-ןטפירשטנאה רעד טימ ןעמאזוצ ,(ןראילפמעזקע 1,000 אּב) גנולײטּפָא-ןטּפירקס
 קעטָאִילּביּב יד טָאה (ןראילפמעזקע 200 אּב) "טפאשלעזעג רעשיפארגָאנטע-שירָאטסיה, רעד
 רעייז ייז ןופ ליפ ןענַײז ַײּברעד .ןדאיוואסק 1.200 אּב ןעמוקאּב םֹורא יוזא טוטיטסניא ןופ
 -וצ זיא ,וועגא .טרעדנוהרָאי אוו ןופ ןעמאטש סָאװ עניוזא עליפא ייז ןשיװצ ןאראפ ,טלא
 םוצ ןעגנאגעגרעּבירא קעטָאילּביּב-"עּפָא , רעד ןופ גנולײטּפָא-ןטּפירקסונאמ רעד טימ ןעמאז
 ."וואקראה ןופ וויכרא רעצנאג רעד טוטיטסנַײא

 -נָא זיא'ס יו ,ןָא טלייצ "טפאשלעזעג רעשיפארגָאנטע-שירָאטסיה,, רעד ןוֿפ דנָאּפ-רעכיּב רעד = -
 .גנוטַײדאּב רעקיסאלקטשרע רעד ןופ רעּבָא זיא דנָאפ רעד .רעדנעּב 4.000 זיולּב ,ןזיװעג
 ,שידִיי ןיא רוטארעטיל-סקלָאפ רערעטלע ןופ עיצקעלָאק עכַײר א רעייז טלאהטנא גנולמאז יד
 עשיערּבעה ןופ עיצקעלָאק רעשּפיה א ןוא ,ןיקס-נא ןופ ןרָאװעג ןּבילקעגפיונוצ זיא סָאװ
 200 עטנָאמרעדנּבױא יד ןעננאגעגרעּבירא דנַאפ ןטימ ןענַײז םעדצוכא .,ןפיטַאעלאּפ
 ,ןדאיוואסק

 סָאװ ,טעּברא-למאז רעד ןופ לקאכאס ןשיטסיטאטס א ןריפוצרעטנוא רעווש רעייז זיא'ס
 .(1930 רעבאיטנעס) גָאט ןקיטנַײה ןזיּב טריפעגכרוד טָאה טוטיטסניא םענופ קעטָאילּביּב לח

 טינ ןענַײז ,ןעגנערּב רימ סָאװ ,ןרעפיצ עלא זא ,ןכַײרטשערעטנוא לאלכיּב ןזומ רימ)
 ןלעװ רימ ןעװ ,ןשלעפ ךאסא ףא טינ ןלעװ רימ זא ,רימ ןענעכער ,ןגעווטסעדנופ .(רעכיז
 ןיא ַײּברעד קידנעמענ--רוטארעטיל רעטלמאזעגפיונוצ רעד ןופ םוכס ןצנאג םעד ןצאשּפָא
 ןיא--טדערעג טינ ןּביוא ןּבָאה רימ עכלעוו ןגעוו ,ןלאווק-סגנוריטקעלּפמָאק עקינייא ךַאנ טכא



 238 טוטיטסניא םענופ וויכרא-עסערּפ רעד ןוא קעטָאִילּביּב יד-גרעּברעּביל .י

 - רעקידלאווג א ,ךיז טייטשראפ ,זיא סָאד .(ןטעלּבוד יד ןסָאלשעגנַײא) רעכיּב טנזיוט 110-0
 -ּבוד ןופ טנעצָארּפ ןכעלנעמ-לאמיסקאמ א ןפראווּפָארא עליפא ןלעװ רימ ּביוא .טאטלוזער
 -נא ןשיװצ טעװ סָאװ ,קעטָאילּביּב עקיזיר א--קיטעמסינטלעהראפ--ןּבַײלּב ךָאד טעװ ןטעל
 םעד סעכַאּפאלַאכעל זיא ,ןטשרע םעד טינ בוא ןעמענראפ ןקעטָאילּביּב-טלעװ עשידַיי עָּפעד
 .טרָא ןטייווצ

 לָאצ ערעסערג א ןגָאמראפ סָאװ ,ןקעטָא;לּביּב עשידִיי עכעל טע ןאראפ זיא'ס ,סעמע
 רעכיּב .ה .ד--רעכיּב עשידִיי לָאצ יד רעּבָא .טוטיטסניא ןופ קעטָאילּביּב יד יװ ,רעכיּב
 -עּב ןקעטָא;לּביּב עקיזָאדיד ןיא זיא--ןדִיי ןגעוו ןכארּפש ערעדנא ןיא ןוא שִיערּבעה ,שידִיי ןיא
 ענײמעגל א עשּפיה א ייז ןגָאמראפ עלא לַײװ ,טוטיטסניא ןיא יװ ,ערענעלק א שערייפ
 א גנולײטּפָא עניימעגלא יד זיא טוטיטסניא ןופ קעטָאִילּביּב ןיא ןעוו ,ןאד ,גנולײטּפָא
 לָאצ ערעסערג א ,סיוא טעז ,טגָאמראפ סָאװ ,קעטָאְילּביּב ןייא רָאנ ןאראפ זיא'ס .עקיטשינ
 ןעמ ןַאק טַײקרעכיז טימ שטָאכ ,קעטָאילּביּב רעמִיאלָאשורעי יד זיא סָאד ,רעכיּב עשידִיי
 קעטָאִילּביּב רעמיאלָאשורעי רעד ןיא זיא גנולײטּפָא עניימעגלא יד לַײװ ,ןגָאז טינ ךיוא סָאד
 ןיא ךיז טָאה טעּברא-למאז יד זא ,טכא ןיא ןעמענ ַײּברעד ףראד עמ .(:עסױרג א רעיײז
 ןטיֿמ ןייגקעװא יז טעװ טציא טשרע ,טרעקראפ .טקידנעראפ טינ ךךָאנ טוטיטסניא
 ,ּפמעט ןקירעהעג

 גנוריטקעלּפמָאק ןופ טיּבעג ןפא ךָאנ ןעייטש טוטיטסניא םענופ קעטָאילּביּב רעד ראפ
 ,ןדנָאפ יד ןופ גנולמאזפוא יד ןרעװ טקידנעראפ זומ ,סנטשרע .ןּבאגפוא עסיורג רעייז
 ',.וװ .זא .א עשיטָאטש ,עשיזַײרק) ןקעטָאילּביּב ענעדישראפ יד ןליײטסיוא ןפראד סע סָאװ

 ןָא טקישעגוצ ןרעװ קעטָאְילּביּב רעד ןוא טַײצ עצנאג יד רָאפ טמוק גנולייטסיוא עקיזָאדיד

 א ךַאנ ןעמענרעּביא קעטָאִילּביּב יד ףראד רעטַײװ .ןדנָאפ עַײנ ןוא עַײנ ץלא רעהפיוא ןא

 -ָאְילֹּביּב יד .ןטלאטשנא ערעדנא ןוא ןלושכיוה ,ןעייזומ ,ןוויכרא יד ןופ רוטארעטיל עשּפיה

 ןלײטסיוא טכער סָאד ןעמוקאּב לָאז יז זא ,ןגָאלשרעד ךיוא ךיז ,ףראד קעט

 סָאװ ,לכיב סעדעי ענַיארקוא ןופןקעטָאַילּביּב עלא ןופ ןעמענוצ ןוא

 ראפ סעכָאּפאלָאכעל)לאלק א ןרעװ טלעטשעגנַײא ףראד סע .ריא טלעפ

 -ָארּפ-קורד רעשידִיי ןופ ראילּפמעזקע רעטשרע רעד זא ,שנ;ארקוא

 ךיוא רָאנ ,שֵידִיי ןיא רעכיּב רָאנ טינ ןעניזניא רימ ןּבָאה ָאד) עיצקוד

 טינ לָאז רע ּוװ ;עקִיאדוִי .ה .ד ןכארּפש ערעדנא ןוא שְיערּבעה ןיא

 םוצ ןַײגרעּבירא ףראד ,קעטָאָילּביּב רעטסערג רעד ןיא עליפא ,ןַײז

 ןא ןוא עלארטנעצ סעמע ןא ןרעװ ןפאשעג ןָאק ןפיוא ןימ אזא ףא רָאנ .טוטיטסניא

 יד ראפ ןרעװ טלעטשעגקעװא ךיוא ףראד סע .קעטָאְילּביִּב עשידיי עשימעדאקא סעמע
 -רעַּביא ןופ ןעלטימסָאמ עקידרעטַײװ ןגעוװ עגארפ יד .ר.ר.פ.ס.ר ןופ ןענאגרַא עקידנכערּפשטנא
 -רעכיּב עשידִיי עסיורג יד .עװקסַאמ ןוא דארגנינעל ןופ ןדנָאפ רעכיּב עשידִיי יד ןלייטראפ
 -ןינעל ,קעטָאִילּביּב עכעלטנפע ,ייזומ רעשיטאיזא) טעטש עדייּב עקיזָאדיד ןופ ןעגנולמאז

 סָאװ ,רעכיּב ענעי ןטעלּבוד ערעייז ןופ יּבשטַאכ ןּבעגרעּביא ןפראד (.דנא ןוא קעטַאילּביּב

 : .טוטיטסניא ןופ קעטָאַילּביּב ןיא ןאראפ טינ ןענַײז

 -לוזער ןיא ןעמוקאּב ךיוא טוטיטסניא םענופ קעטָאְילּביּב יד ףראד דנָאפ ןקידנטַײדאּב א

 יײס ןוא עשידנאּבראפ ַײס ,סעיצאזינאגרָא ענעדישראפ טימ שיטסיוא ןרעטיירּב א ןופ טאט
 יוזא ןעוועג טציא זיּב זיא סָאװ ,ןטעלּבוד יד טימ סרעדנוזאּב ,שיוטסיוא רעד .עשידנעלסיוא
 טסכעלגעמ א ןעמענָא זומ ,טוטיטסניא ןופ קעטָאילּביּב רעד ןיא טלעטשעגקעווא ךאווש

 רעקידרעטַײװ רעד ראפ ןלאווק עטסקיטכיוװ יד ןופ ענייא ןרעװ ןוא ּבאטשסאמ ןרעטיירּב
 .גנוריטקעלּפמָאק

 ןוא ןרעילוגער םעד ןּבעגּפָא ןפראד ךי ןעמ טעװ טַײקמאזקרעמפוא ערעדנוזאּב א

 םענופ קעטָאילּביּב רעד ראפ טרָא ןטייוצ רעדָא ןטשרע םעד ןגעוו ןדער רימ סאשעּב זא ,רָאלק זיאס

 םעד טינ ןוא ןקידסעמאק םעד זיולּב ןעניז ןיא רימ ןּבָאה ןקעטָאילּביּב עשידַיי עטסערג יד ןשיווצ טוטי?סניא

 .סקעדניא-ךַײלגראפ ןקידסעכייא

 ֹי
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 ּביּב יד טָאה טציא זיּב .רוטארעטיל עראוקיטנא ןוא עַײנ ןפיוקנַײא ןשיטאמעטסיס
 יד ףראד רעטַײװ ףא .סנשָארג שעמאמ רעכיּב עַײנ ןּברעװרעד ףא ןּבענעגסױא קעטָאיל
 .טרָא ןקידנטַײדאּב א ןעמענראפ (דנאלסיוא ןיא סרעדנוזאּב) ןפיוקנַײא ךרוד גנוריטקעלּפמָאק
 ןא וצ ךיוא רָאנ ,ןשינלארקולא ןא וצ רָאנ טינ ןגָאלשרעד קעטָאילּביּב יד ךיז זומ--ךעלדנע
 ,(1 עיצקודָארּפ-קורד רעשידִיי רעד ןופ ראילפמעזקע-טכילפ ןשידנאּבראפלא

 -פוא ןוא עיגרענע עצנאג יד ןעגנילשנַײַא טעּברא-למאז יד געלפ טַײצ רעטצעל רעד זיּב
 קעטָאילּביּב יד טניז ןופ גָאט ןטשרע םענופ ןיוש ,סעמע .קעטָאְילּביּב רעד ןופ טַײקמאזקרעמ
 ןוא רעכיּב ענעמוקאּב יד ןטעּבראאּב וצ ןּבױהעגנָא יז טָאה ,ןריטסיזקע ןּבױהעגנָא טָאה
 ראפ ןפָא ןעוועג עליפא קעטָאילּביּב יד ןיוש זיא טַײצ ערעגנעל א .ץונאּב םוצ ייז ןטיירגוצ
 -ייא רעד ןיא טוטיטסניא םענופ רעּבַא ןרָאפרעּבירא ןטימ .טוטיטסניא ןופ רעטעּבראטימ יד
 -פיונוצ סעיטראּפ עסיורג עטשרע יד ןופ ןעמוקנָא ןטימ ןוא (10 ,סאג-טכענקּביל) עדַײּבעג רענעג
 עקידנעמוקנַא יד .ןכאמראפ טזומעג קעטָאילּביּב יד ןעמ טָאה ץניווָארּפ ןופ רעכיב עטלמאזעג
 טָאה ,ןריא טאטש טעניילק-קיטשינ םעד אּב ןוא קעטָאְילּביּב יד טציילפראפ רעמ ץלא ןּבָאה רעכיּב
 סקּוװ ןטימ ךיז טָאה םעדצוכא .ןטעּבראאּב וצ יז ןזַײװאּב טנָאקעג טינ ןפיומושעּב יז
 יד .רעכיּב יִד ראפ ץאלפ טלעפעג טָאה סע--טַײקירעװש א ךָאנ ןפאשעג ןדנַאפ יד ןופ
 א ןיא ןעװעג ןרעמיצ עכעלטע ץוכא זיא טוטיטסניא ןופ עדַײּבעג עקיקָאטשַײרד עסיורג
 טסוגװא ןופ טשרע ,טנַאמער א ןעגנאגעג זיא טַײצ עצנאג יד ,דנאטשוצ ןטריִנְיּור-ּבלאה
 סע ןעװ ןוא טנַאמער רעזַײװלײט א ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא עדַײּבעג רעד ןיא ןעוו ,0
 רעד ראפ סעכַאנאהרַאפ עלעירעטאמ ןפאשעג ךיז ןּבַאה ,סעצילַאּפ ןרָאװעג טיוּבעגסױא ןענַײז
 -ראפ רעד טימ גנאהנעמאזוצ ןיא .קעטָא;לּביּב רעד ןופ טעּברא רעלאמרָאנ קינייװ-רעמ
 קעטַאילּביּב רעד ראפ טקיטעטשאּב דליּבמָאקלָאפ .רעד טָאה דנַאפ-רעכיּב םענופ גנורעסערג
 ןייק ןעװעג טינ ןענַײז עשזריּב-טעּברא רעד ףא יוויוזא .רעטעּבראטימ 8 ןופ טאטש םעַײנ א
 -עּפס טריזינאגרָא טוטיטסניא רעד טָאה ,קעטָאילּביּב ןיא טעּברא רעד ראפ ןטאדידנאק עקיסאּפ
 זיּב טנרעלעג ךיז ןּבָאה סע עכלעוו ףא ,סרעקעטָאילּביּב ראפ ןסרוק עקינימרעטצרוק עלעַיצ
 .עריא רעטעּבראטימ יד ןּבילקעגּפָא קעטָא;לּביּב יד טָאה ייז ןופ .ןָאזרעּפ 0

 ןטשרע םענופ ןּבױהעגנָא קעטַאְילּביּב יא טעּברא עלאמרָאנ יד ךיז טָאה ,טגָאזעג יװ
 -ירא קילַײװטַײצ ןעמ טָאה רעכיּב יד ןופ גנוטעּבראאּב יד ןרעכיגראפ וצ יידעק .1930 טסוגווא
 םוצ .עלארטנעצ רעשיפארגָא;לּביּב רעד ןופ רעטעּבראטימ יד ךיוא קעטָאִ;לּביּב ןיא טריפעגרעּב
 קעטָא;לּביּב רעד ןופ רעטלאווראפ רעַײנ רעד ןעמוקעג וועיק ןייק זיא טעּברא ּבױהנָא
 . רעכיּב יד ןופ גנוטעּבראאּב רעד ןיא ןלעטשוצנַײא ןרָאװעג ןסָאלשאּב זיא סע .ןייטשניּבור 'כ
 .טעּברא רעד ןופ גנולייטרעדנאנאפ רערעטיירּב ךעלגעמ א טימ םעטסיס-רעיײװנַאק א
 -קעװא לָאמאטימ טנַאקעג םעטסיס רעקיזָאדרעד קנאדא טָאה רעכיּב יד ןופ גנוטעּבראאּב יד
 -אטנעווניא רעד ןופ ןּבױהעגנָא ,ךוּב ןרעּביא סעיצארעּפַא עלא זא ,יוזא .ןרעװ טלעטשעג
 ןקידנעראפ ךיז ןלָאז ,טרָא ןקירעהעג ןפא ךוּב סָאד ןלעטשקעװא טימ טקידנעעג ןוא עיצאזיר
 טעּבראאּב ןפיוא אזא ףא ןענַײז רּבאיטנעס טימ רעד ןיא זיּב .טַײצ רעטסעצרוק רעד ןופ ךעשעמעּב
 טפלעה עטיײװצ יד ,שידִיי ןיא ייז ןופ טפלעה א זיִא ַײּברעד ,רעכיּב 6.000 רעכעה ןרָאװעג
 ריפ ףא טלייטעצ זיא קעטָאילּביּב יד) .ןכארּפש ערעדנא ענעדישראפ ןיא ןוא שיערּבעה ןיא
 רעד ןיא .(רוטארעטיל עניימעגלא ןוא עקיאדוי ,עקיארּבעה ,עקיטסישידִיי--ןעגנולַײטּפָא
 ענימעגלא ןוא עשינָאּבאר .שידיי ןיא רוטארעטיל יד טעּבראאּב טרעװ ר רעטשרע
 -נַײא טרעװ דנַאפ-קעטָאְילּביּב םעד ןיא .טעּבראאּב טינ עלַײװרעד ְךָאנ טרעוװ רוטארעטיל
 טלײטעגסיא גנערטש ןרעװ ןטעלּבוד .רעכיּב יד ןופ ראיױּפמעזקע ןײא וצ רַאנ ןסָאלשעג
 -ָאטראק--ןגָאלאטאק ייוצ טעלעטשעגנעמאזוצ לָאמאטימ ןרעװ סע .דנָאּפ רעדנוזאּב' א ןיא
 .ישאמ-ּבײרש א ףא עטקורדעג א עטייווצ יד ןוא ענעּבירשעג א ענייא ,סעקעט

 -עמ רעשיניארקוא רעד טימ ןסָאלשעג קירוצ טַײצ רעצרוק א טימ טָאה טושיטסניא רעד סָאװ ,ךאמּפָא ןטיול (1 = -

 ןופ ראילּפמעזקע-טכילפ םעד ןעמוקאב טוטיטסגיא רעד טעוװ (ץ2ז12 לײטּפָא ןיא רעטַײװ עז) רעמאק-רעכיּב רעשיכול

 .עגיארקוא ןיא עיצקורָארּפ-קורד עשירדיי רעד
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 קעטָאִילּביּב ןיא ךיז טָאה רעכיּב יד ןופ גנוטעּבראאּב יד סָאװ ,םעד ףא טקוקעג טינ
 ןּביױהעגנָא--ּבאטשסאמ ןטצענערגאּב א ןיא ,סעמע--ךָאד יז טָאה ,ןּבױהעגנָא גנאל טינ טשרע
 ,טעװעג ןשיטסילאיצָאס ןגעוו ךאמּפָא ןטיול .טוטיטסניא םענופ רעטעּבראטימ יד ןענידאּב וצ
 רעשידנעלסורסַײװ רעד אּב רָאטקעסדִיי םעד ןוא טוטיטסניא םעד ןשיװצ ןסָאלשעג זיא סָאװ
 ןטיירגוצוצ סעװַײכסיה יד ךיז ףא ןעמונעג קעטָאילּביּב יד טָאה עימעדאקא רעכעלטפאשנסיוו
 15 ןופ רעקיניײװ טינ רעכיּב עטריזיראטנעװניראפ דנָאפ א 1921 ראוונאי ןטשרע םוצ
 טַײצ רעקיּבלעז רעד וצ .טנזיוט 10 ןופ רעקינייװ טינ--עטריזיגָאלאטאקראפ ןוא טנזיוט
 טלעטשעג טציא ךיז טָאה קעטָאְילּביּב יד .ןרינָאיצקנופ לאמרָאנ ןּבױהנָא קעטָאְילּביּב יד ףראד
 -ןעיײל רעד זיולּב .רעּבאיָאנ ןיא ןיוש סעוויײכסיה עקיזָאדיד ןכעלקריווראפ וצ עּבאגפוא יד

 -ָאיצקנופ ןּבױהנָא ןענָאק טעװ ןוא ןקיטעּפשראפ טעװ ,טריטנַאמער טציא טרעװ סָאװ ,לאז

 -ּביּב יד טּבערטש רעכיּב ענעגייא עריא ץוכא .רעּבאקעד טימ ןופ רעלרפ טינ עמָאטסאנימ ןרינ

 -יּפסא ןוא רעטעּבראטימ עכעלטפאשנסיוו יד ןופ טסניד םוצ ןלעטש טוטיטסניא ןופ קעטָאִיל

 קעטָאילּביּב יד ךיז ראפ טלעטש םעד ּבילוצ .ןקעטָאילּביּב ערעדנא ןופ רעכיּב יד ךיוא ןטנאר

 -ָאיִלּביּב עטסערג יד טיײמ גנודניּבראפ-טנעמענָאּבא עקירעהעג יד ןריזינאגרָא וצ עּבאגפוא ןא

 ,דגאל ןצנאג םעניא--עניימעגלא ןוא עשידִיי--ןקעט

 ליפ א ןיא ךָאנ ןייגקעווא קעטָאִילּביּב ןיא טעּברא יד טעװ רָאי-טעשזדויּב םעַײנ םענופ
 -ךעלהעניא רעד ףא ןעגנורינגיסא עקידנטַײדאּב סיֹורָאּפ ךיז ןעעז סע .ּבאטשסאמ ןרעטיירּב
 יד .ןדנָאפ עַײנ ןפיוקוצנַײא ףא ךיוא יװ ,קעטָאְילּביּב רעד ןופ גנונעדרָאנַײא רעלעירעטאמ
 ןטיול ןרעװ טרעסערגראפ ףראד טאטש רעד .ןרעװ טקראטשראפ ךיוא טעװ טעּברא-למאז
 ןקידנעראפ וצ טַײקכעלנעמ יד ןּבעג טעװ ץלא סָאד .ןשטנעמ 17 זיּב טקעיָארּפ-טעשזדויּב
 ,ּבױהנָא ןופ טנכערעג טָאה'מ יװ ,רָאי ַײרד ןיא טינ קעטָאְילּביּב רעד ןופ גנונעדרָאנַײא יד
 ,ןּבלאהרעדנא-רָאי א ןופ ךעשעמעּב רָאנ

1 

 -אק רעד ןיא ןענאטשטנא זיא וויכרא-עסערּפ ןשידִיי ןלארטנעצ א ןגעװ קנאדעג רעד
 ןלעטשוצּפָא ךיז קיטיונ טינ זיא'ס .רָאי 1927 ףָאס ןיא ךָאנ רוטלוק רעשידִיי ראפ ערדעט
 -ינאגרָא וצ סולשאּב א ןעמענוצנָא ערדעטאק יד ןגיווואּב ןּבָאה סָאװ ,ןוװיטָאמ יד ףא יונעג
 -אק יד סָאװ ,ןטלאטשנא עכעלטפאשנסיוו-ספליה ץענ רעצנאג רעד ןיא .וויכרא םעד ןריז
 -ָאקעּב א ןעמענראפ טלָאזעג וויכרא-עסערּפ רעד טָאה ,ןפאש וצ טּבערטשעג טָאה ערדעט
 א רעדָא רעד רעּביא זיא לָאמטּפָא זא ,טכארטאּב ןיא ןעמענ ּביוא .טרָא ןקידעוו
 יא סיורג יװ רָאלק זיא ,לאווק-סגנושרָאפ רעקיצנייא רעד טאמיק עסערּפ עשידִיי יד עגארפ
 ראי ןּוא ןטיה ,ןעלמאז וצ ליצ םעד ךיז טלעטש סָאװ ,עיצוטיטסניא א ןופ גנוטַײדאּב יד
 .עקידָאירעּפ עשידִיי עקיכארּפשנדישראפ םוכס ןצנאג םעד ןטעּבראאּב שיפארג

 -עג ּבױהנָא ןופ ערדעטאק רעד אּב זיא קעטָאילּביּב רעשימעדאקא רעד עייגענעּב ּביוא
 .װ ,לשָאמעל) עיצוטיטסניא רע ננײמ עגל א ןא ףא עיצאטנעירָא" עלענָאיצאזינאגרָא ןא ןעוו
 עייגענעּב זיא ,גנולײטּפָא עשידִיי א ןרעװ טריזינאגרָא טלָאזעג טָאה'ס רעכלעוו אֹּב ,(.וא .ּב
 ףראד טלאטשנא רעד זא ,ןרָאװעג טמיטשאּב טסעפ ןָא עליכטאכעל ןופ וויכרא-עסערּפ םעד
 אזא (ָאטינ טציא ךיוא זיא'ס ןוא) ןעוועג טינ טעשָאּפ זיא'ס :עפוג ערדעטאק רעד אּב ןּביילּב
 טלאטשנא אזא ןריזינאגרָא טנעקעג טלָאװ'מ רעכלעוו אּב ,עוצוטיטסניא רעדָא עיצאזינאגרָא
 .עיצקעסדַיי א ןופ םרָאפ ןיא

 -םפליה רעדנוזאּב א ןיא טלײטעגֿסױא ןעוועג וויכרא-עסערּפ רעד זיא ּבױהנָא עמאס ןופ
 .ןעװעג טינ וצרעד ןענַײז ןטאטש עלעַיצעּפס ןייק סָאװ ,ףורעד טקוקעג טינ ,עיצוטיטסניא
 וויכרא-עסערּפ רעד ּביוא לַײװ ,ראפרעד ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא גנולייטסיוא עקיזָאדיד
 רעּביא טעּברא יד טלָאװ ,קעטָא;לּביּב רעד ןופ גנולײטּפָא ןא ,ןגָאז רַימָאל ,ןעוועג טלָאװ
 ,טנָאמרעדנּבױא ןיוש זיא'ס יװ .טַײז א ןיא ןרָאװעג טקוראפ ,ךעלנייװעג יװ ,עסערּפ רעד
 -ערּפ םעד ןפרָאװעגרעטנוא טקעריד ןעוועג עפוג ערדעטאק רעד ןיא וויכרא-עסערּפ רעד זיא
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 / -ידנעטשּבלעז א ןוא ערעטיירּב א ןריפ וצ טַײקכעלגעמ יד ןּבעגעג םיא טָאה סָאד .םּוידיז
 .טעּברא ערעק

 יו ןעלמאזפוא ןעוועג זיא ,טלעטשעג ךיז ראפ טָאה וויכרא-עסערּפ רעד סָאװ ,ליצ דעד
 ןיִא שידִיי ןיא ַײס) טלעװ רערָאג רעד ןופ עסערּפ עשידִיי עצנאג יד רעלופ ךעלגעמ טַײװ
 יד ןסָאלשעגנַײא ,ץנעטסיזקע ריא ןופ טַײצ רעצנאג רעד ראפ (ןכארּפש ערעדנא ןיא ײס
 רעד טָאה ,עּבאגפוא עקיזיר עקיזָאדיד ךיז ראפ קידנלעטש .עסערּפ עקידנענַײשרעד-טציא
 -מיא טינ רע זיא ןצנאגניא יז ןזײל זא ,טסּוװעג טוג ,ךיז טייטשראפ ,וויכרא-עסערפ
 -רעמ עטסערג יד ןעמוקאּב ךעלגעמ גנוגנערטשנָא רעסיוועג א אּב זיא'ס ּביוא לַײװ ,דנאטש
 -וצפוא ןסָאלשעגסױא טוילָאסּבא זיא ,סעּבאגסיוא עשידָאירעּפ עקידנענַײשרעד-טציא טַײה
 זא ,טסּוװאּב זיא'ס .ןטפירשטַײצ עשידִיי עקילָאמא יד טַײקלופ רעקירעהעג א טימ ןעלמאז
 עשידָאירעּפ עלא ןופ עמיש ער עשיפאברגָאילּביּב עקידנּפעשסיוא רעקינייװ-רעמ א עליפא
 ,ךָאד ןוא .ןלעטשוצנעמאזוצ רעש זיא (ןכארּפש ערעדנא ןוא שידִיי ןיא) סעּבאגסיוא עשידִיי
 -פוא עּבאגפוא יד ךיז ףא ןעמונעג וויכרא-עסערּפ רעד טָאה ,ןטַײקירעװש עלא יד קידנסיװ
 ,טגאועג ןעװעג זיא סָאד .עקידָאירעּפ רעשידיי רעד ןופ ראטנעוװניא-טּפיה םעד ןעלמאז
 -כעראּב םוקלופ ָאד ךיוא ןּבעל סָאד טָאה קעטָא;לּביּב רעד עייגענעּב יװ יוזַא טקנוּפ רעּבָא
 .טעּברא ןופ באטשסאמ םענעמונעגנָא םעד טקיט

 -רא יד יידעק ,קיטיונ ןעװעג ןענַײז סָאװ ,סעכָאנאהרָאפ עקיטכיו ַײר רעצנאג א ןשיוװצ
 -רָא ןייא ןעוועג רעּבָא זיא ,גלָאפרעד טימ ןעלקיווטנא ןענָאק ךיז לָאז וויכרא-עסערּפ םענופ טעּב
 ןעװעג וויכרא-עסערּפ םענופ טקעיַארּפ רעצנאג רעד זיא םיא ןָא סָאװ ,טנעמָאמ רעלענָאלצאזינאג
 עלא ןופ עציטש עטסקראטש יד--זיא סָאד .לאפכרוד א ףא טלייטרוראפ עליכטאכעל ןּופ
 ךיוא רַאנ ,ענלארקוא ןופ רָאנ טינ .ה .ד ,.ר.ר.ס.פ ןופ ןטלאטשנא עכעלטפאשנסיוו עשידיי
 -קינייראפ א אּב רָאנ .ה .ד ,עציטש רעקיזָאדרעד אּב רָאנ .ר.ר.פ.ס.ר ןוא דנאלסורסַײװ ןופ
 רעד זא ןטכיר טנַאקעג ךיז ןעמ טָאה עװקסָאמ ןוא קסנימ ,ועיק ןופ גנוגנערטשנָא רעט
 ,לשָאמעל ,ךיוא יוװ) וויכרא-עסערּפ רעד .ןרעוו טיוּבעגסיױא ףָאסלָאקפָאס טעװ וויכרא-עסערּפ
 -קע טנָאקעג ,טדערעג שרעדנא ,טָאה (עלארטנעצ עשיפארגָאילּביּב יד יװ ,עיצוטיטסניא אזא
 -נא בראפל א עקיצנייא יד ַײּברעד ןוא עטנעקרענא לעַיציפָא ןא יװ זיולּב ןריטסיז
 -ראפ רימ ןענָאק ןקעטָאילּביּב עשידיי עשימעדאקא ּבױא לַײװ .עיצוטיטסניא עשיד
 ןוא .ר.ר.ס.ּב ,.ר.ר.םוא ןיא ,קילּבוּפער רעדעי ןיא ענייא וצ ,לשָאמעל ,עכעלטע ןגָאמ
 .סנעסנַאנ א טעשַאּפ ןװיכרָא-עסערּפ עשידִיי עכעלטע זיא --.ר.ר.פ.ס.ּר

 ַארויּב-לארטנעצ ןופ םונעלּפ ןטשרע ןפא ךָאנ ערדעטאק יד טָאה ןופרעד קידנעייגסיורא
 רעמוז עװקסָאמ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,סעיצאזינאגרָא עכעלטפאשנסיוו עשידִיי ןופ
 -נעצ א ראפ וויכרא-עסערּפ םעד ןענעקרענא ןגעװ עגארפ יד טלעטשעגקעווא ,רָאי 28
 םעד ןעמונעגנַא קימיטשנַײא טָאה םונעלּפ רעד ,עיצוטיטסניא רעשידנאּבראפלא רעלאהט
 רעלארטנעצ, :וויכרא רעד טסײה ןָא טלָאמעד ןופ ןוא ערדעטאק רעד ןופ גאלשרָאפ
 -יךִיי ראפ טוטיטסניא םאּב װיכרא-עסערּפ רעשידִיי רעשידנאּבראפלא
 ,"רוטלוק רעש
 -מאזקרעמפוא עצנאג יד וייכרא-עסערּפ רעד ךיוא טָאה ,קעטָא;לּביּב יד יװ ,עקיּבלעזסָאד = |
 ןענַײז ץלא ראפ רעירפ .טעּברא-למאז רעד ןּבעגּפָא טַײצ עטשרע יד טזומעג ענַײז טַײק
 ןיש ןענַײז סָאװ ,סעּבאגסיוא עשידָאלרעּפ ענעי עלא ןרָאװעג טלייטעגסיוא וויכרא .ןראפ
 עדייּב ןופ ץנעטעּפמָאק יד .ןדנָאפ-רעכיּב עטלמאזעגפוא יד ןשיװצ טוטיטסניא ןיא ןעוֶועג
 ןצנאגניא זיא קעטָאילּביּב רעד ןופ זא ,יוזא ןרָאװעג טצענערגעגרעדנאנאפ זיא ןטלאטשנא
 א טימ טקידנעעג ןוא גנוטַײצ א ןופ ןְּבױהעגנָא ,עקידָאירעּפ יד ןרָאװעג ןסָאלשעגסיוא
 טנעקרענא ןענַײז ןטלאטשנא עדייַּב ןשיוצ עיניל-עיצאקראמעד סלא .לאנרושז ןכעלטפאשנסיוו
 .קעטָאילּביּב ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעגנַײא ןענַײז סָאװ ,רעכיּבלמאז יװ ,סעּבאגסיוא עניוזא ןרָאװעג

 -למאז יד טריפעג וויכרא-עסערּפ רעד טָאה סעּבאגסיוא עשידָאירעּפ עטלא יד עייגענעּב
 ,.וװ .זא .א ןעגנודנעוו ,ןראילוקריצ ,ןעגנונעדרָאראפ עלא .קעטָאְ;לּביּב רעד טימ ןעמאזוצ טעּברא
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 רעד ןגעװ טוטיטסניא םענופ ןוא ןטלאטשנא ענעדישראפ ןופ ןרעװ טקישעצ ןגעלפ סָאװ
 .סעּבאגסיוא עשידָאַירעּפ ןופ גנולמאז רעד ןגעװ טנָאמרעד קיטַײצנײא ןּבָאה גנולמאז-רעכיּב
 עסיװעג ךיוא ןעמוקנָא רעכיּב סעיטראּפ עסיורג טימ ןעמאזוצ ןגעלפ קידנעטש טאמיק
 -בעה ,שידִיי ןיא סעּבאגסיוא עשידָאירעּפ דנָאפ ןכַײר סרעדנוזאּב א .עקידָאירעּפ ןופ ןדנָאפ
 ןופ ,דארגנינעל ןופ ןעמוקאּב טוטיטסניא רעד טָאה ןכארּפש ערעדנא ןיא ךיוא ןוא שיער
 -רעד ."טֿפאשלעזעג רעשיפארגָאנטע-שירָאטסיה,, רעד ןוא "עּפָא , סעיצאזינאגרָא עטרידיווקיל יד
 רעד ןרעװ טעװ רע זא רַאלק זיא'ס רעּבָא ,ןּבילקעגרעדנאנאפ טינ ךָאנ זיא דנָאפ רעקיזָאד
 טוטיטסניא רעד טָאה ןעגנולמאז-ןטפירשטַײצ עשּפיה .וויכרא-עסערּפ ןצנאג םענופ ןרעק-טנורג
 : .טעטש ערעדנא ןופ ןעמוקאּב ךיוא

 ײר א ןעמעֶנוצנָא ןעמוקעגסיוא וויכרא-עסערּפ םעד זיא סעּבאגסיוא עַײנ יד עייגענעּב
 וצ ףורפוא םענעפָא ןא טימ טעדנעװעג ןויכרא רעד ךיז טָאה ,סנטשרע .ןעלטימ עלעיצעּפס
 רעד טָאה ,סנטייווצ .סעיצקאדער-ןטפירשטַײצ ןוא ןגאלראפ עשידִיי עקיכארּפשנדישראפ עלַא
 -טַײצ יד ןופ סעיצקאדער יד ןיא ןכארּפש ענעדישראפ ןיא ווירּב עלעִיצעּפס טקישעצ וויכרא
 -רא רעד ןיא עילַאר ערעדנוזאּב א .סעּבאגסיוא ערעייז ןקיש וצ עשָאקאּב א טימ ןטפירש
 םענופ רעטעּבראטימ עכעלטפאשנסיוו ןופ עיסענ יד טליּפשעגּפָא טָאה וויכרא-עסערּפ ןופ טעּב
 ,סערוש עקיזָאדיד ןופ רָאטװא רעד .(רָאי 1928 רעּבאקעד ןיא) דנאלשטַײד ןייק טוטיטסניא
 -ראפ לעיצעּפס ךיז טָאה רעכלעוו ןוא רעטעּבראטימ עקיזָאדיד ןשיװצ ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו
 -ער עסיורג א ןילרעּב ןיא טלעטשעגנעמאזוצ טָאה ,וויכרא-עסערּפ םענופ םינָאיניא יד טימ ןעמונ
 -געמ יד ןּבעגעג טָאהעמישער עקיזָאדיד .ןטפירשטַײצ עשידִיי עקידנענַײשרעד-טציא יד ןופ עמיש
 -צוכא .וויכרא-עסערּפ ןיא ןָא ןעמוק סָאװ ,סעּבאגסיוא עַײנ לָאצ יד ןרעסערגראפ קראטש טַײקכעל
 -יישראפ ןופ ןטקעלּפמָאק עטלא לָאצ עסיוועג א ןרָאװעג טלמאזעגפיונוצ ןילרעּב ןיא זיא ,םעד
 ןיא ןטפירשטַײצ יד יװ ,עלופטרעוו רעייז עקינייא ייז ןשיװצ ,סעּבאגסיוא עשידָאירעּפ ענעד
 ךַײרקנארפ ,דנאלשטַײד ,עיגלעּב ןיא עמַאכלימ רעד ךָאנ ןענישרעד ןענַײז סַאװ ,שידִיי
 -רעייטשרָאפ עלעיצעּפס א ןרָאװעג טריזינאגרָא ,וועגא זיא ,ןילרעּב ןיא .רעדנעל ערעדנא ןוא
 טפאשרעייטשרָאפ רעקיזָאדרעד ןופ עּבאגפוא יד .דנאלסיוא ראפ וויכרא-עסערּפ ןופ טפאש
 סָאװ ,סעּבאגסיוא עשידִיי עשידָאירעּפ ענעי וועִיק ןייק ןקישרעּבירא ןוא ןעלמאז ןעוועג זיא
 ןטקעריד א ןופ טַײהנזעװּפָא רעד סעמכאמ ןטלאהרעד טינ יז ןעמ ןָאק דנאּבראפנטאר ןיא
 -טַײצ עקיזָאדיד ּוװ ,(עינעמור ,ןראגנוא ,עיראגלָאּב ,לשָאמעל) רעדנעל ענעי טימ רעקראפ-טסָאּפ
 עכעלטע זיולּב טעּבראעג טפאשרעייטשרָאפ יד רעּבָא טָאה ,רעדייל) .ןענַײשרעד ןטפירש
 .(םישָאדאכ

 רעטיירּב רעד קנאדא--ייר רעטשרע רעד ןיא--ןוא ןעלטימסָאמ ענעמונעגנָא יד קנאדא
 -ניא רעד סָאװ ,ןטפירשטַײצ לָאצ יד טָאה ,טריפעג טָאה וויכרא-עסערּפ רעד סָאװ ,ץנעדנָאּפסערַאק
 רעּבאקעד ןיא ןיוש .ןסקאוו ןייא ןיא טַײצ עצנאג יד ןטלאהעג ,ןעמוקאּב רעילוגער טָאה טוטיטס
 -נטאר ןופ 22---ייז ןופ ,סעּבאגסיוא עשידָאירעּפ 164 ןעמוקאּב וויכרא-עסערּפ רעד טָאה רָאי 8
 ,דנאלטעל ןופ--4 ,דנאלשטַײד ןופ--26 ,ןטאטש עטקינייראפ ןופ--24 ,ןלױּפ ןופ--57 ,דנאּכראפ
 ,עניטסעלאּפ ןופ--6 ,ךַײרקנארפ ןופ--4 ,עטיל ןופ--4 ,עניטנעגרא ןופ--4 ,עדאנאק ןופ--5
 עיקאווָאלסַאכעשט ,עיליזארּב ןופ טפירשטַײצ ןייא וצ ןוא ץייווש ןופ--2 ,דנאלגנע ןופ-3
 ,115--שידִיי :יוזא טלײטעגנַײא ןטפירשטַײצ יד ךיז ןּבָאה ךארּפש רעד טול .עיװאלסָאגוי ןוא
 -אלסָאגוי ןוא 3--שיזיוצנארפ ,8--שילגנע ,2--שיסור ,3--שיליופ ,8--שִיערּבעה ,24--שטַײד
 רעד סָאװ ,סעּבאגסיוא לָאצ עניימעגלא יד ןיוש זיא ראוונאי ּבױהנָא ןיא .1--(שיּברעס) שי
 ןטּפירשטַײצ 328 וויכרא רעד טמוקאּב טציא .220 זיּב ןעגנאגרעד ,ןטלאהרעד טָאה וויכרא
 -לא ןא .(סעּבאגסיוא 350 אּב ,ןעגנוטַײצ-טנאו יד ךױא ןענעכער ּבױא ,רעדָא)
 .:(עלעּבאס עקידנגלָאפ יד טיג ןטפירשטַײצ עקיזָאדיד ןגעװ גנולעטשרָאפ עניימעג

 ,עיצאקירּבור עיונעג וצ א ןדַײמוצסיױא יידעק ,רימ ןּבָאה ךָאװ א לָאמ יײװצ ןענַײשרעד סָאװ ,ןטפירשטַײצ (1
 רעה ןיא טנכעראפ הלמ ןּבָאה עקיּבלעז סָאד .סעּבאנסיוא עכע לטנ כע װ ןשיװצ עלעּבאט רעד ןיא טנכערעגנַײרא



ו
 

 ש

-
-
 

. 

2 

א

ע

 

- 

: 

ו
 

: 

: 

ור
יס
עש
, 
וא
רק
: 

: 

יא
 ן
נא
עד
ער
 

עג
ימ
טש
- 

 ן

פש
רּ
 א

יי
שט
 י

גנ
יל
 

עז
ּב
ער
 י

זי
 י

. 
=
פ 
וּ
לי
 י

 ס
 א

= 

7
 

 ך

|
 

יי
רִ
שי
 ע

וא
 ן
ײװ
טַ
ור
יס
עש
 

ײד
טַ
יש
עש
 

נע
לג
שי
 ע

עה
ּב
ער
שי
 ע

רפ
נא
וצ
זי
שי
 ע

ּפ
יו
יל
עש
 

פש
רּ
כא
 ן

פש
רּ
כא
קי
 ע

 כ
 א
 ק
 ל

|
 

/
/
 

- 

1 

7
 

ב

י

 

-
-
 

= 

ר
ד
כ
=
 

ְק
 

7 

3 

=

 

= 

= 

 ם
|
 
= 
0
 
 וע

 םצ
|
 
ן=
 

8 

2 

= 

2 

 םי|
ן
ע
 

|
 
יפ
ין
 ט
)
א 
 י
ן
 5
 
ן
 
= 

= 

 הי
)
 
= 

 =י|
|
 
ןיפ
 

ןי=
 

= 
| 

/ 

04
 8
:ו
םו
 
|צ
ופ
 
8
9
 

|פ
|פ
וף
 
וא
פ|
פ|
 ן
יט
 ט
וש
 2
 
סב
ו 
וה
 ת
ו2
ן 
י
פ
 

8 
וס
 פ
סו
 

2 

2 

+
ז
 

ר
ו
ּ
 

+
א
 

ו"
 ו

-
 

ת
 

ר
ו
ּ
 

ה
ו
 

י
י
 

4 

ה
ו
 

/
 

ר
 

ם
 

{
8
!
 

ה
 

ת
 

ם
 

2 

י
ת
,
 

ר
,
 

ם
 

ת
,
 

,ר
; 

ם
 

ת
-
 

ה
י
 

ם
 

ת
-
 

ר
 

ם
ּ
 

*
ת
-
 

ר
;
 

;נ
 

י
ת
,
 

ר
ז
 

ם
 

ת
ע
 

ר
,
 

ם
ּ
 

1
 

ר
 

י
ת
,
 

ור
ּ 

ת
.
 

ד
ו
 

ר
 

 ן

2
 

| 
"פה
 
|
 
 ם
|
 
8 
|
 
2 
|
 
םפ
 |
 
8 
|
 
 ת
|
 
8 
|
 
וה
 
|
 
2 
|
 
 ס
|
 
8 
(
 
 ה

 ם
|
 
22
 
|
 
;ה
 

8 
|
 
8 
|
 
 ה
|
 
 פ
|
 
8 
|
 
2 

 פ
|
 
8
 
|
 
|'ה
 

8 
|
 
8 
|
 
ן"ה
 

8 
|
 
ה
 

/ 

ח
ּ
 

-
ת
.
 

8
 

ח
 

א
ט
 

ב
י
 

ח
 

ת
.
 

8
 

! 
וה
 

ז-
 

ב
י
 

ת
 

ת
ת
.
 

א
 

ה
 

ת
,
 

7
 

ר
ז
 

.ת
 

8
 

ה
ו
 

י
ת
.
 

4
 

| 

ה
 

ת
.
 

=
 

ת
ה
 

ת
.
 

ב
פ
 

52
2 

/ 

{
 
2}
 

ב
?
 

1
ט
 

א
ע
 

א
 

2
 

2
;
 

ר
 

2
 

2
 

2
;
 

2
}
 

2
 

2
;
 

ה
ו
 

ב
}
 

2
 

2
 

ב
 

-
}
 

2
 

2
 

ר
ז
 

=
 

ור
ּ 

-
 

ר
ז
 

ת
 

/ 

ה
ּ
 

0
 

ר
 

+
,
 

ה
 

ס
'
 

ר
 

ת
ע
 

ר
 

ת
,
 

ה
 

ת
ע
 

ה
 

+
 

ב
ו
 

 ן

עא
 

2
 

+
 

2
 

2
ן
 

2
 

2
 

י
י
 

2
 

ר
 

ב
}
 

2
 

=
 

2
 

{
;
 

ג
;
 

ה
}
 

וב
ּ 

ב
}
 

2
 

ת
.
 

על
דנ
רע
 

:
:
 
= 

 א

'י
 

1 

 ן

: 

: 

: 

: 

| 

ר
ק
י
 

| 

 ן

ָו
 

אר
נט
אפ
בר
אּ
רנ
 

. 
. 
.| 
3 

8 

0
 
|
 
==
 
|
 2
8 
|
 
6 

=
 
'
.
 =
 
{
 
41
 

י
ע
 

,
א
 

י
ע
 

=
 

=
 

=
 

=
 

)
 
-
 +
ן
 
=
 

=
 
||
 =
 

=
 

|/ 
60
 

3 

6
 
|
 2
3 
|
 
62
 

|-
ימ
יט
. 

6
 5
) 

ט

ע

 

 עג
22 
י

ט

 

א
ן
 

א ן

 

 טא
א

ע

 

ן
ע
 

2 
0
 

ן

ת

 

 יי
י
ש
 

 עט
ע

ו

 

| 
מא
רע
קי
 ע

+ 
 יפ

5
 

4
 

8 

|
{
-
{
-
|
-
|
-
ט
י
 

- 
 

= 

עי
 

} 

עו
 

|
|
 
=

 

א
 
ןשי
 

= 

= 

יו
 

יי
 

4 

| 
 

ו

י

ש

כ

ע

 

טא
 

יק
יא
 ע
.
 .
 .
 
4

 

|5 

|} 

= 
0
 }

=

 

יי
 

=
)
 
=
 

א(
 
= 
)
=
 

==
 
)
=
 

יט
 
= 

.
=
 
|-
- 
{
 -
- 
י
ה
 |
 = 
/3
 
/|
2 
|-
- 
|
5
 

רא
עג
טנ
נו
בע
.ש
 

+ 
.= 

20. 

2 
ען
 

 א

יי
 

י
ט
 

)=
 

י
י
 

דג
 
י
ה
 

יב
 

-
 
= 

יב
 

הי
 

 א
ע
י
עי 
 

= 

 א

)שן
 

צא
 

= 

= 

6
1
2
 

20 

עו
 

ײד
טַ
לש
נא
 ר

 י

- 

-ן
 
ד
י
 

.עש
 

 א

.
=
 

{
א 
עָ
.ם
 

|5
6 
א
 
ו
ו
 

= 

}=
 

ן{=
 

וי
 

)
ו
י
 

 |ן
= 

)=
 
|
 =
 

ש
י
ו
 

י-ה
 

א(
 

ן-|
 

= 
|
 -
 

/6 

/3
9 

(45
 

ן
 

: 

 ן

. 

ופ
נא
מק
ףט
 

=
.
 
.
 +
י 
ו
 

=

 

= 

י
ו
 

=

 

,
א
 
==
 

ו

י

(

 

י
י
 

=
 

1 

1 

6 

=
=
 

ט
ע
 

י
ט
 

א

 

ט
א
 

6 

תמ
 

ש
א
 

2
 

 אז

ע
ג
 

)
א
ע
 

י

ע

 

א
 

א

ע

א 

 

ע

ו

 

=

 

= 
ו
ע
 
{
:
 
|
}
 (
}
 

/ 

ׂו
 

 י

יל
עט
 

= 

.
ע
ג
 

=
=
 
5 

=

 

=
 

ע

י

 

= 
)
 
י
י
 
=
ע
 
=
 

,

י

ע

 

.

}

=

 

ח-
ן(
 
=
=
 )
=
 

= 

=
 

= 
|
 = 

=
 

= 

30
 

30
 

רב
זא
לי
שי
 

.2 

= 
- 

1 

עי
 

 א

י
ע
 
 א

א
ע
 

עי
 

א
ע
 

עי
 

יי
 

עי
 

יי
 

י

א

 

ע
י
 

= 

עי
 

ן

ע

 

אפ
על
טס
ענ
 

.י
 י
+-
 

י 2
 ש
2" 
|
 --
 י:

= 
ו
י
 

עב
 

 עג

י
י
ו
 

 יע

20 

 ו

עפ
 

טי
 

= 

ע
י
י 
ט
 

עי
 

ן
 

 

י
ט
 

2 
6
 
1 

י
ע
 

ד
י
מ
ע
ע
י
ג
 
יט
 א

עט
 

/,,,,
,, 

=
 

י
ע
 

עא
 

 עו

,

י

ע

 

עא
 

י
ע
 

א,
 

,
י
ע
 

עי
 

עי
 

, 

יע
 

עי
 

י
י
 

;2 

 עו

 טו

וא
גנ
הא
-ן
סע
רט
ףי
 

. 
+' 
==
 

= 
}|
 =
 
|
 
-
-
-
;
ן
 

= 
|
 -
 
|
 =
(
 

||
 

=
 
|
 =
 
|
 =
 
| 
י
ע
 

=,
 

עא
 

עי
 

עי
 

-
 
}
 -
- 
)
 =
 

/2
 

/2 

)=
 

)--
 )
 =
 

= 

/3 

|60
 

/9 

:ה
 

: 

 ן

 י

וש
אל
הנ
, 
. 
. 
.;
, 
:
)
ע
י
 

= 
א

ע

 

=
 

י
,
 
י
ע
 

י
ע
 

1
ע 
י
 

}
 =
=
 

)}
 ן
= 
}
=
 

= 

= 
}
=
 
}
 -
 
}
 -
 
}
=
=
 )
 -
י
ן
 -
-
|
 =
 
|
}
.
 
|
 }2
 

51 

1 

נא
עד
ער
 
על
דנ
רע
 
,
 - 
+| 
==
 
|| 4
 

/|{
==|
-=-
| 

= 

-| 

--
|5
 

|
=
|
-
-
|
2
 

51 

|=
-}
-=
|-
ן-
--
 

 וו

|} 

0-
=|
--
|-
 

|-
=|
9 

||
 

=|
--
| 

-|
 

- 

ע}|
 
|4 

(22
 

אס
אכ
?ק
 
..
 י- 
|
 2
7 

48
 .
 8
2 
|
 =
 

28
. 

60 

||
 

2"
 

40
 

= 

10
 

0
 

1
7
6
2
 

205
ט 6
י
י 
יי
יע
 

06 

1 

2 

4}2|
 

= 

18
 

2
-
:
-
-
 

*-.
 

6 
|
 3
0 
12
83
 

16
5 
==
 

י
ע
 

ר
צ
 

ב
ה
 
0
י 
י
 
ע

י

 

עי
ט 
י
 
י
י
 
ן יי
ג
י
 

אס
אכ
לק
 

. . . 13
7 

24
 
ט2
 
37
 
|
 
29
 
8 4 20
 
6 20
8 

| 

 ן

 ן

 ן

 ן

 ן

|
 



 טוסיטסניא םענופ וויכרא-עסערּפ רעד ןוא קעטָאִילּביּב וד-גרעּברעּביל .י 264

 טמוקאּב ,ןכארּפש 9 ףא ןטפירשטַײצ ןעמוקאּב וויכרא רעד טָאה 1929 ראוונאי ןיא ּביוא ,וועגא

 .ףעד טלאהרעד ןכארּפש עטנָאמרעדנּבױא יד ץוכא .ןכארּפש 21 ףא ןטפירשטַײצ טציא רע

 -אּפש ,שידנאמאלפ ,שיראגנוא ,שידעוװש ,שיסורסַײװ ,שיניארקוא ןיא ךָאנ סעּבאגסיוא וויכרא

 .שיּבארא ןוא שידִיי-נראּב ,שינעילאטיא ,שינאּפש ,שיזעגוטרָאּפ ,שינעמור ,שיראגלָאּב ,שילָאִינ

 .טלעטשענּפָא לסיּבא ךיז טָאה טַײצ רעטצעל רעד ראפ ןטפירשטַײצ ןופ סְקּוװ רעד

 ןופ טנָאמער ןלאטיּפאק ןטימ גנאהנעמאזוצ ןיא סָאװ ,סָאד זיא ןופרעד עּביס עטסקיטכיוו יד

 ןופ דנאטשוצ ןיא ןצנאגניא טאמיק ןעוועג וויכרא-עסערּפ רעד זיא עדַײּבעג-שוטיטסניא רעד

 -ַאק יד ןוא ןרָאװעג טלעטשענּפָא ןצנאגניא טאמיק םיא ןיא זיא טעּברא יד .עיצאוורעסנָאק

 א וצ זיּב ןרָאװעג טריפרעד זיא ןגאלראפ ןוא סעיצקאדער ענעדישראפ טימ ץנעדנָאּפסער

 ןסקאוועג ,םעד ףא טקוקעג טינ ,ךָאד טָאה ןטפירשטַײצ ןופ לָאצ עניימעגלא יד ּביוא .םומינימ

 -טַײצ עשידִיי ץוכא ןעמוקאּב ןּביױהעגנָא טָאה וויכרא-עסערּפ רעד סָאװ ,םעד קנאדא סָאד זיא

 ,סעּבאנסיוא רעדָא ,עדייּב יד ןופ סנייא !ענַײז סָאד .עשידִייטינ ייר עצנאג א ךיוא ןטפירש

 -גסיוו יד ראפ קיטיונ ןענַײז סָאװ ןוא סערעטניא ןכעלטפאשנסיוו ןיימעגלא ןא ןּבָאה סָאװ

 -לארקוא ,עשיסור רעקירעד) עניימעגלא עניוזא רעדָא טוטיטסניא ןופ רעטעּבראטימ עכעלטפאש

 .ןדִיי ןגעו ןלאירעטאמ טּפָא ןקורד סָאװ ,סעּבאגסיוא (עשיסורסַײװ ןוא עשינ

 .ןעגנוטַײצ-טנאוו ןופ ןּבשעכ ןפא ןעגנאגעג סעּבאגסיוא ןופ סקּוװ רעד זיא םעדצוכא

 טַײצ רעצרוק א טימ וויכרא-עסערּפ ןיא ןעמוקנָא ןּבױהעגנַא לאלכיּב ןּבָאה ןעגנוטַײצ עקיזָאדיד

 רעדנוזאּב א וויכרא ןיא ןפאש וצ ,סולשאּב א ןעמונעגנָא טָאה טוטיטסניא רעד ןעװ ,קירוצ

 -טנאוו עלא ןָא טינ ךָאנ ןעמוק לַײװרעד .סעקשזאריטליפ ןוא ןעגנוטַײצ-טנאוו יד ראפ לײטּפָא

 א יװ רעמ טינ עמאטסאנימ רָאפ ךיז טימ טלעטש טמוקָאּב וויכרא רעד סָאװ ,סָאד .ןעגנוטַײצ

 --יטליפ עטקורדעג יד טימ זיא לאמרָאנ רעקינייװ-רעמ .ןטפירשטַײצ עקיזָאדיד ןופ טפלעה

 זיא ןראילּפמעזקע עכעלטע ןופ זיולּב שזאריט א ןּבָאה סָאװ ,ןעגנוטַײצ-טנאוו טימ .סעקשזאר

 וצ עּבאגפוא .יד וויכרא-עסערּפ רעד ךיז ראפ טלעטש ךָאד .רעגרע ליפ ךעלדנעטשראפ

 עקיזָאדיד לַײװ ,ןעגנוטַײצ-טנאוו יד ןופ גנולײטּפָא יד זַײרּפ ןדעי םוא ןרעטיירּבראפ

 א טעּברא רעשירעשרָאפ רעצנאג ןַײז ראפ ןוא טוטיטסניא ןראפ ןּבָאה סעּבאגסיױא

 -עטניא א רעייז ןעמוקאּב טוטיטסניא רעד טָאה ,וועגא .גנוטַײדאּב עקיטכיו סרעדנוזאּב

 ָאּפסקע ןזיא סָאװ ,ןעגנוטַײצ-טנאוו עקיכארּפש-טשימעג ןוא עשידִיי עיצקעלַאק עטנאסער

 -סיוא עקיזָאדיד ןופ גנולעטשסיוא רעשידנאּבראפלא רעטסּוװאּב רעד ףא ןרָאװעג טרינ

 ןעמוקאּב וויכרא רעד טָאה ןעגנוטַײצ יד ."סעמע , עיצקאדער רעד ןופ טריזינאגרָא ,סעּבאג

 : .גנולעטשסיוא יד ןכאמראפ ןכָאנ "סעמע, ןופ

 רעד וצ זיּב ןעװעג זיא וויכרא-עסערּפ םענופ טאטש רעד סָאװ ,ףורעד טקוקעג טינ

 טַײצ עצנאג יד ןּבעגעגנַײא וויכרא םעד ךיז טָאה ךָאד ,רעניילק א רעײז טַײצ רעטצעל

 עטלמאזעגפוא יד ןעגנערּב וצ ףא טעּברא ןא ךיא טעּברא-למאז רעד טימ ךַײלגאּב ןריפ

 רעקיזָאדרעד ןיא געלפ טַײקמַאזקרעמפוא ערעדנוזאּב א .גנונעדרָא רעקיטיונ א ןיא ןדנָאפ

 רעצנאג רעד .,ןטּפירשטַײצ עקידנעניישרעד-טציא יד ןרעוװו ןּבעגעגּפָא טעּברא-סגנוריזיטאמעטסיס

 זיא'מ .ןרָאװעג טריזיגָאלאטאקראפ ןוא טריזיראטנעווניראפ זיא ןטפירשטַײצ עקיזָאדיד ןופ דנָאפ

 עקיזָאדיד ןופ גנוטעּבראאּב רעשיפארגָאַילּביּב רעד ןופ ווּורּפ א ןרָאװעג טכאמעג עּליפא ןיו

 ןסירעגרעּביא טַײצ א ףא טזומעג טעּברא עשיפארגָאִילּביּב יד טָאה רעּבָא רעדייל .ןטפירשטַײצ

 ןסיורג ןרעדנוזאּב א ןעמוקאּב טָאה וויכרא רעד ןעוו ,טציא .טנָאמער ןטימ גנאהנעמאזוצ ןיא ןרעוװ

 יא טכארּבעג ײנספא ןרעװ ןלאירעטאמ יד ןעװ ןוא לאזךעייל ןלעיצעּפס א טימ לאקָאל

 טעּברא עשיפארגָאילּביּב יד ןרעװ טלעטשעגפוא רעדיוו ךיוא עמַאטסאנימ טעװ ,גנונעדרַא

 ןוא עיצאזיראטנעווניא יד ןרעו טקידנעראפ טעװ טימרעד קיטַײצניײא .ןטפירשטַײצ יד רעּביא

 יװ טאמיק ךָאנ ייז ןענַײז טציא זיּב סָאװ ,ןטקעלּפמָאק עטלא יד ןופ עיצאזיגָאלאטאק

 סיקסנעּבאכ 'כ ןופ ךאמס ןפא טלעטשעגנעמאזוצ זיא עלעּבאט יד .סעקשזאריטליפ עלא סעּבאגסיוא עכעלטנכעוו עּפורג

 -עסערּפ רעשידִיי רעשידנאּבראפלא רעלארטנעצ רעד טמוקאּב סע סָאװ ,סעּבאגסיוא עשירדָאירעּפ עמישער,

 .(רעטַײװ עז) "רוטלוק רעשידִיי ראפ טוטיטסניא םאּב וויכרא
5 
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 -נָאּפסערָאק ןוא- למאז יד ןקראטשראפ ךאסא ףא ךיוא טעװ וויכרא-עסערפ רעד .טרירעג טינ
 עשידיי ײס ,ןטפירשטַײצ עקידנעמוקנָא לָאצ יד ןרעסערגראפ וצ יידעק ,טעּברא-ץנעד
 טריפרעד וויכרא-עסערפ ןיא ףראד ןטפירשטַײצ לָאצ עניימעגלא יד .עשידִיי-טינ ַײס ןוא
 -וקנָא לָאצ יד .ה .ד ,סעּבאגםיוא 150 זיּב םומינימ--טוטיטסניא םענופ גארטפוא ןטיול--ןרעוו
 .ןרעװ טלּפָאדראפ יו רעמ ף"ואד ןטפירשטַײצ עקידנעמ

 ,עסערּפ רעשידִיי ראפ ייומ רעקידנעטש א וויכרא םאֹּב ןרעװ טנפעעג ךיוא ףראד סע
 (1טַײצ ערעגנעל א טלמאועג ןיוש ןרעװ םיא ראפ ןטאנַאּפסקע סָאװ

" 

 -ָאטָאפ ןוא ןטפירשטַײצ עשידִיי עטְלא עיצקעלָאק עלופטרעוו א ןענָאמרעד טַײהנגעלעג רעד אּב רימָאל 641

 .ץינשוזריק .ַא 'כ םענופ יײזומ ןְרֶאְפ ןעֶמוקאַּב סָאה וויכרא רעד טָאװ ,רעלּפעק-סגנוטַײצ ןופ סעיפארג



 ןאמלטימ .י

 רעשינלארקּולא רעד ןיא ליײטּפָא רעשידִיי רעד
 קעטָאילּביּב-סקלָאפ

 רעשינ;ארקוא רעד ַאּב קעטָא;לּביּב-סקלָאפ רעשיניארקּולא רעד ןופ ליײטּפָא רעשידִיי רעד
 טּבעל סָאװ ,(30088402048 12102104688 54/818א8 חקא 85 48) עימעדאקא רעכעלטפאשנסיוו

 ."עטכישעגרָאפ, לקיטש א ךיז רעטניה טָאה ,דָאירעּפ-ריזנאגרָא ןַײז רעּביא ךָאנ דניצא
 עריא ראפ זיא ,קעטָאְילּביּב עשימעדאקא עשיניארקּולא יד ןפאש ןסאשעּב ,ּבױהנָא עמאס ןיא
 רָאנ ךיז טָאה'ס .ןענאטשעג טינרָאג לײטּפָא ןשידיי א ןגעװ עגארפ יד רעדנירג
 -נעִירָא ןא ןענעפע וצ טרעװסנשטנּוװ זיא סע זא ,םעד ןגעװ לאלק-ךערעדעּב טדערעג
 טָאה ךערזימ רעד סָאװ ,עילָאר עסיורג יד טכא ןיא קידנעמענ, ,לײטּפָא ןשילאט
 ןּבעל ןלערוטלוק ןוא ןשיטילָאּפ ,ןשימָאנָאקע םעניא ןוא עטכישעג רעד ןיא טליּפשעג
 "ןזַײרק עשידִיי עקיניא , ןּבָאה רָאי 1919 ןיא טשרע .( "קלָאפ ןשיניארקוא םענופ
 -סיערּבעה, .יד טליישעגסיורא רעטעּפש ךיז טָאהס עכלעװ ןופ "ןזיײרק, עקיּבלעזיד)
 עטרעלעג, ,רעײטשרָאפ-ילעָארסיײסאמכָאכ,--עימעדאקא רעד אּב עיסימָאק "עשיט
 רעלאנָאיצאנ רעד ןיא ןדנירג ןגעװ עגארפ יד טלעטשעגקעוא (ןכַײלג רעיײז ןוא "ןדיי
 יד טָא ןופ ןעמָאנ ןיא .גנולײטּפָא עשידִיי א (ןסייהעג טלָאמעד יז טָאה יוזא) קעטָאְילּביּב
 -לעארזיא .י טסיערּבעה-טסילאטנעִירָא רעװעיק רעד ןטָארטעגסיױרא זיא ,םענָאּפא ,"ןזַײרק,
 ינשזינק, ןיא ,קעטָאילּביּב רעד ןופ טעטימָאק ןקילַײװטַײצ םענופ ןאגרָא ןלעֶיציּפָא ןיא ןָאס
 רעד ןיא גנולײטּפָא רעשידיי רעד ןופ גנוטַײדאּב יד, :לקיטרא ןא טימ (: "קינטסיוו
 םעניא ןּבירשעגנָא זיא סָאװ ,לקיטרא רעקיזָאדרעד ."קעטָאילּביּב רעלאנָאיצאנ רעשינ;ארקוא
 -רעד ןָא ךיז; טּביוה ,ךעסונ ןקידלעַארסיײ-סאמכָאכ ןוא ןקידסעלצאנסיה-שיטעגָאלָאּפא ןשיּפיט
 -לא ןופ קעטָאְ;לּביּב א ןרעװ ףראד ...קעטָאילּביּב עלאנָאיצאנ עשיניארקּולא יד, סָאװ ,ןופ
 עלא ןופ סערציוא-רוטארעטיל עלא טנעװ עריא ןיא ןעלמאזנָא ףראד סָאװ ,ּפיט ןכעלטלעוו
 סיויעה, ןוא ;רוטארעטיל עשידִיי יד ךיוא םורא יוזא ןוא "ןכארּפש ןוא רעקלעפ ,רעדנעל
 ָאד -- 68/6802810) רעשידִיי רעד טימ טנאקאּב קיצניװ רָאג ןענַײז ןזַײרק עטיירּב יד יפעק
 -כיר ןייק טינ ריא ןגע ןּבָאה ןוא רוטארעטיל (עשִיערּבע ה יד םוטעמוא טניימעג טרעוו
 -סיױא ךיז לָאמא געלפ עמ יװ -- ,ןסיוא עקאט רעּבאכעמ רעד זיא -- ,"גנולעטשרָאּפ עקיט
 ןופ טַײקסױרג סָאד "ןראה יד ןוא רעקלעפ יד ןופ ןגיוא יד ראפ ןקעלּפטנא וצ,-- ןקירד
 -ציא זיּב ןטַײצ עטסטלארוא יד ןופ ןפאשעג טָאה קלָאפ עשידִיי סָאד סָאװ ,רוטארעטיל רעד
 ,טַײקנײש ןַײז ,ךאנאט םענופ ןָא ךיז טּבױה "גנוקעלּפטנא , יד זא ,ךיז טייטשראפ .רעט
 רעשײי -ץילַײמ א יװ רעּביא טײג ,.װ .זא .א סנּבױלג ןוא סעיצאנ עלא ראפ טַײקילײה
 יװיילאה עדוהעי ,לָאריּבאג ןּביא ,"סעדינָאֿמיאמ , םוצ ךַײלג ןטרָאד ןופ ןוא דומלאט םוצ
 טקירד ףָאס םוצ .ליטס ןטרעלעג-שינָאלדאטש ,ןוװָאּבראקס ,ןטנאָקאַּב ןטיול ץלא -- .לג .ד .א
 טעװ קעטָאְילּביּב רעד אֹּב לײטּפָא רעשידִיי רעד זא ,גנונעּפָאה ןַײז רעּבאכעמ רעד סיוא
 -נסיו רעׂשידִיי, רעד טימ ךיז ןעמענראפ וצ קעשייכ םעד ןוא סערעטניא םעד ןקעוװרעד
 עּפָאריײא ןיא סָאװ ,טַײצ רעד ןיא ,דנאטשוצ ןקירעדינ א ןיא !דנוא אֹּב זיא סָאװ ,"טפאש
 זא ,קלָאפ ןשידיי םענופ ןטכיש עטיירּב יד וצ ףורפוא ןא טימ טקידנעראפ ןוא ,יז טילּב

 0. םססנסקעבא. םססעק. 6063. ?אק. אתנופג 1923, סדק. 28 :עז (1

 ,.אטאנאאת ןםוסצמחא" 1919, .ט 2, סצִס. 66--58. :עז (?
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 -דירפ יװ םינָאװדאנ-רעכיּב ןוא רעּבָאהּביל-רעכיּב עכלעזא-+ןופ ליּפשַײּב א ןעמענ ןלָאז יז
 ןשידִיי ןראפ רעכיּב ןקיש ןוא ןעקנעש ,ןעלמאז ךיוא ןלָאז ןוא .לג .ד .א לאטנעזָאר ,דנאל
 .קעטָאילּביּב רעלאנָאיצאנ רעשיניארקּולא רעד אּב לײטּפָא

 רעד ןופ טעטימָאק רעקילַײװטַײצ רעד זא ,וצרעד טכארּבעג טָאה עיצקא עקיזָאדיד
 -דנע טָאה (ןאמטעהאה יימיּב -- 1918 טסוגװא ןיא ךָאנ ןענאטשטנא זיא סָאװ) קעטָאילּביּב
 לעיּפיצנירּפ, :סולשאַּב אזא ןעמונעגנָא ןוא לײטּפָא ןשידִיי ןגעוו .עגארפ יד טכארטאּב ךעל
 זיּב זיא קעטָאילּביּב רעלאנָאיצאנ רעד אֹּב יוװיוזא רעּבָא ,קימיטשנַײא טעטימָאק רעד זיא
 ןדנירג ןגעװ ןַײז טינ דייר ןייק ןַאק ,לײטּפָא רעשילאטנעירָא ןייק ןאראפ טינ ךָאנ רעהא
 רערעדנוזאּב ןייק ןַײז טינ טפיוהרעּביא ףראד רעטצעל רעד .לײטּפָא ןשידִיי ןלעיצעּפס א
 דָאילּביּב עלאנָאיצאנ יד ןעוו .0116018118 ןיא ןלײטּפָאּבוס יד ןופ רענייא טרעַײנ -- ,לײטּפָא
 יװ ,לאלכיּב ןלײטּפָא ןפאש וצ קיטיונ ןרעװ טעוו'ס זא ,רעכיּב לָאצ אזא ןגירק טעװ קעט
 -ּפָאּבוס ןיא ןליײטּפָא יד ןלײטנַײא ןגעו ןסעומש ןעמ טעװ טלָאמעד -- ,0:16018118 יד ךיוא
 -ָאק רעד רעּבָא טניפעג ןאד זיּב .0116012118 ןיא לײטּפָאּבוס ןשידִיי א ןגעוװ ךיוא ןוא ןלייט
 -ָאיצאנ רעד ןיא סרעטאזיגָאלאטאק יד ןופ דנאטשאּב םעד ןצנאנרעד וצ קיטיונ ראפ טעטימ
 רעד ןופ ןיימעגלא ןיא ךיז קידנגָאזּפָא טינ ,לָאז עכלעוו ,ןָאזרעּפ א טימ קעטָאִילּביּב רעלאנ
 -עטָאְילּביּב ערעטלע יד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא טעּבְרא - ריזיגָאלאטאק רעכעלנייוועג
 -ינָאלאטאק ,ךארפש (6זהקססמץס/סעאָצ) עשִיערּבעה יד קידנענעק ,דנאטשמיא ןַײז -- ,סרעק
 -רעּפ אזא ןליוו םאּב .ןּבירשעג סעיסיוא עשידִיי טימ ןענַײז סָאװ ,רעכיּב יד ןריז
 ןגעװ ןּבעגנָא ןלעװ סָאװ ,סעידעי יד טכא ןיא ןעמענ ןסָאלשאּב טעטימָאק רעד טָאה ,ןָאז
 / 6 .."רעוט עשידִיי עטסּוװאּב יד ריא

 ףא ןָאסלעארזיא .י ןרָאװעג ןדאלעגנַײא 1920 ּבױהנָא ןיא זיא ךאמס םעד ףא
 רעלאנָאיצאנ רעד ןיא רוטארעטיל-עקיארּבעה ןוא -עקיאדוי יד גנונעדרָא ןיא ןעגנערּב וצ
 -עג ךיוא טַײצ רעקיּבלעזרעד ןיא זיא ,סולשאּב ןטריטיצנּבױא ןטימ םעקסעה ןיא .קעטָאילּביּב
 -עס רעװעַיק םענופ גנוטלאווראפ רעד רעטנוא) 0116014118 לײטּפָא רעד ןרָאװעג טעדנירג
 דילגטימ א ךיוא -- יקצינאוויא .פ .וװ -- טוטיטסניא ןשיגָאלָאעכרא ןופ רַאסעּפָארּפ ,גָאלַאטימ
 טָאה סושער ןַײז ןיא סָאװ ,(עיסימָאק "רעשיטסיערּבעה, רעד ןופ רעטעּבראטימ א ןוא
 ןדנאטשמוא עקיטסניגמוא ײלרעלָאק רעּבָא ,לײטּפָאּבוס רעשידיא רעד ןעניפעג ךיז טפראדעג
 .לײטּפָא םענופ גנולקיװטנא רעלאמרָאנ רעד טרעטשעג טַײצ עצנאג יד ןּבָאה סעּביס ןוא

 ןשידִיי א ןופ ץנעטסיזקע רעד ןגעװ ,קירעּבאלש ץנאג טריפעג ךיז טָאה עיצאזיגָאלאטאק יד
 ."עטרעלעג, ןוא רעוט "ענעזעװעג , ןופ וַײרק רעגנע רָאג א רָאנ טסוװעג טָאה ליײטּפָאּבוס
 -נטאר םענופ טרירגימע ,עװקסָאמ ןייק ןרָאפעגּפָא ןָאסלעארזיא .י זיא םורא טַײצ א ןיא
 -ריקראפ-ןטאטש, יד ןעגנאגעגרעטנוא זיא םעדכָאנ ; ןּברָאטשעג ךָאנרעד דלאּב ןוא דנאּבראפ
 לײטּפָא ןפא ןפורעגּפָא ףעקייט ךיז טָאה סָאװ ,קעטָא;לּביּב רעלאנָאלצאנ רעד ןיא "גנוצ
 עצנאג ףא--- ןרָאװעג טלעטשעגּפָא ןצנאגניא טעּברא יד זיא 1922 ּביוהנָא ןוא ,01100818
 : - ,רָאי יז:

 טימ ןוא ךעלרעהפּומוא קעטָא;לּביּב עשימעדאקא עשיניארקוא יד זיא טַײצ רעד ראפ
 -איטקַא יד סָאװ ,רעכיּב רעטנזוט רעטרעדנוה .ןסקַאװעג ּפמעט ןראּברעדנּוװ-סעמעעּב א
 ץנאג ןופ ןענַײז ,ןטסילאטיּפאק ןוא םיצירּפ עכַײר יד אּב ןעמונעגּפָא טָאה עיצײלָאװער-רעּב
 .קעטָאילּביּב רעד ןופ ןרעמאק יד ןיא ןרָאװעג ןּבילקעגנָא ןוא טלמאזעגפיונוצ עניארקוא
 סָאװ ,ךעלטעטש ןוא טעטש עלא ןיא ןעוועג ןפרָאװעצ ןענַײז סָאװ ,ןדנָאפ-רעכיּב עשידִיי יד
 ןטולכאל ענָאקאס א ןיא ןענאטשעג 1922 --1918 ןרָאי יד ןופ גירק-רעגריּב ןסאשעּב ןענַײז
 עלאנָאיצאנ יד .טעּברא-למאז רעד רעסיוא ןּבילּבעג עדארג ןענַײז -- ,ןרעװ וצ ןדנווושראפ
 -רענע םוש ןייק ןוא ךוּב ןשידִיי םעד גיוא ןופ טזָאלעגסיורא ,סיוא טזַײװ ,טָאה קעטָא;לּביּב
 ראילּפמעזקע רעשירָאטאגילּבָא רעד רָאנ .ןטיהנַײא ןוא ןּבַײלקוצנָא סע טעדנעװעגנָא טינ עיג

 ,םטנאטע( 1018 טא", 1919, הי 2, סצע. 17. :עז (



 קעטָאְילּביּב רעשימעדאקא רעד ןיא לײטּפָא רעשידִיי רעד- ןאמ לטימ 2 8

 -קּולא רעד ןיא ןעמוקעגנָא ןרָאי עטצעל ידץעזעג ןטיול זיא סָאװ ,ר"רספ ןיא ןקורד עלא ןוֿפ
 עזָאלמעטסיס ןוא עּפאנק ץנאג ,עקיטַײז עקינייא ןוא ,קעטָאְ;לּביּב רעשימעדאקא רעשינ;אר
 לקיטש א ןפאשעג ,ןיילא ךיז ןופ ,ןגָאז וצ יוזא ,ןוא זַײװכעלסיב ןּבָאה -- ,ןלאפנַײרא-רעכיּב
 ךעלּבעטשכוּב ןגעלעג רעּבָא ןיא גנולמאז עקיזָאדיד.גנולמאז-רעכיּב רעשידִיי א ןופ ןרעק
 .עטוָאלרָאװראפ יװ ,קעטָאילּביּב רעד ןופ ךעלעקניוו ןוא ןקע ןּביז עלא ןיא טרעגלאוועגנָא

 ּבױהנָא ןיא ןרָאװעג טקעװרעד לָאמאכָאנ זיא לײטּפָאדִיי א ןגעו עגארפ יד ,סעמע
 -ריפסיוא ןטריוװיטָאמ א טגנאלרעד טָאה רעכלעו ,יקצינאוויא רָאסעּפָארּפ ןכרוד רָאי 6
 קידנעייגסיורא לָאמארעדיו .קעטָאְילּביּב רעד ןופ טאר ןיא םעד ןגעוו םודנארָאמעמ ןכעל
 ןדנוּבראפ גנע זיא רוטלוק ןַײז ןוא ךערזימ םענופ עטכישעג יד וא ,טקנוּפדנאטש םענופ
 -עגנָא יקצינאוויא .ֿפָארּפ טָאה -- ,גנושרָאפ-רוטלוק ןוא -עטכישעג רעשיניארקוא רעד טימ
 -ימעדאקא רעשיניארקולא רעד ןיא ל?ײטּפָא-"אילאטנעירָא םענופ טַײקיטכיװ רעד ףא ןזיוו
 -קעוא ןעמ ףראד ןעמעלא ראפ רעירפ, זא ,טריטנעצקא ןוא ,לאלכיּב קעטָאְילּביּב רעש
 טקרעמעגנָא רע טָאה וועגא-ךערעד ;0:16040014 ןֹוּפ לייט ןשידִיי ןיא טעּברא יד ןלעטש
 ןיא ןקורד עשידִיי יד ןופ עיפארגָאילּביּב יד (1 :לײטּפָאדִיי ןראפ ןטעּברא ייווצ עקיזָאדיד
 םענעזעוועג ןיא (66/66888806180) "שינעטנעקנדִיי, ןופ עיפארגָאילּביּב יד (2 ןוא עניארקוא

 ,,ססעסנצ:עג'160010 ץנהמתזסומ :עווטסץ:זצ וו םענופ ךעשמעה א סלא -- ר'רספ ןוא דנאלסֹור
 ףא --.רָאי 1893 ןיא ןּבעגעגסירא טָאה "עלָאקסאה-עציפעמ, יד סָאװ ,0 טטץסאצ"
 . -ראפ ךיז, :סולשאּב א ןעמונעגנָא טאר רעד טָאה רָאי 1926 ,19)! םענופ גנֹוציז רעד
 רעשיפארגָאְילּביּב ןופ ןסערעטניא יד ןיא טּפױהרעד ,סעיצאזינאגרָא עשידִיי יד טימ ןדניּב
 ,ןּבילּבעג סָאד זיא ַײּברעד ןוא -- "אילאטנע;רָא , ןופ טיּבעג ןפא טעּברא

 -אק רעד ןופ וויטא:ציניא רעטקעריד רעד טול ,זיא רָאי 1929--1928 רעטניװ ןיא טשרע
 -ביּב ןיא לײטּפָאדִיי ןגעװו עגארפ יד ןעמּוװשעגפוא רעדיװ ,רוטלוק רעשידִיי ראפ ערדעט
 לײטּפָאּבוס א ןגעװ טדערעג קעצָאילּביּב ןופ טאר ןיא ךיז טָאה לָאמארעדיװ ןוא ,קעטָאיל
 --עפוג ערדעטאק רעד ןופ עקאט עיצקא רעשיגרענע רעד קנאדא רָאנ --- 0116081/4 רעד אּב
 -נעטשּבלעז א רָאנ ,לײטּפָאּבוס ןייק טינ ןענעפע וצ ןרָאװעג ןסָאלשאּב ףָאסלָאקּפָאס זיא
 קָאטש ןט-ג ןפא רעמיצ רעשּפיה א ןרָאװעג ןּבעגעגּפָא יא םעד ראפ .לײטּפָא ןשידִיי ןקיד
 קעטָאילּביֿברעימעדאקא רעשינ;ארקּולא רעד ןופ עדַײּבעג רעטלא רעד ןיא (קילַײװטַײצ)
 םעד ןריזינאגרָא וצ ףא טסילאיצעּפס א ןדאלעגנַײא טָאה עמ ןוא (14 ,ראוולוּב-ָאקנעשטוװעש)
 עלא ןופ רעכיּב יד ןעלמאזפיונוצ טפראדעג ןעמ טָאה ןטשרעמעלא םוצ .לײטּפָא םעַײנ
 יד .ןריזיגָאלאטאק ןוא גנונעדרָא ןיא ייז ןעגנערּב ,ןעוועג טײרּפשעצ ןענַײז יז ּוװ רעטרע
 -רָאסעגסיוא רעכיּב יד ןענַײז רעּבאיטקָא זיּב ןוא 1929 ַײמ ןיא ןּבױהעגנָא ךיז טָאה טעּברא
 עשידָאַירעּפ (3 ןוא עשִיערּבעה (2 ,רוטארעטיל עשידִיי (1--ןעגנולײטּפָא 3 ןיא ןרָאװעג טריט
 .טריזיגָאלאטאקראפ סלייטנטסיימ ןוא--סעּבאגסיוא

 ?לייטּפָא רעשידִיי רעד גָאט ןקיטנַײה אּב רָאפ ךיז טימ טלעטש עשו-סָאװ
 ,לײטּפָא רעניילק ץנאג א ךערעיפעל זיא סָאד זא ,ןקרעמאּב ןעמ ףראד לָאקמעדיוק

 ןקיזָאדּמעד ןופ 5, .ןעגנוטַײצ ץוכ) רעכיּב טנזױט 4 םאק עטאסעל טגָאמראפ רעכלעוו
 רָאְילּביּב עשימעדאקא עשיניארקּולא יד סָאװ ,ראילּפמעזקע-טכילפ םעד ןופ ןעיטשאּב דנָאפ
 ,ןרָאװעג ןּבילקעגנָא זיא עקירעּביא סָאד .דנאּבראפנטאר ןיא ןקורד עלא ןופ טמוקאּב קעט
 ,לשָאמעל ,יווא) ןענָאזרעּפ עטאווירּפ ןופ ןעקנאשעג ךרוד רעדָא קילעפוצ ץנאג ,טגָאועג יו
 ,לעלאהעי ,יקסנָאימאק .מ ,ןָאסלעארײא רעכיּב טקנעשעג קעטָאילּביב רעד ןּבָאה
 ןטלאטשנא ןוא ןקעטָאילּביּב ערעדנא טימ ןיז ןטַײּב ןרוד רערָא ,(.נא .א ענאהאק סָארװא
 -ערּבעה, רֶעד ךרוד רעדָא ,(םִיאלַאשורעי ןיא קעטָא:לּביּב-טעטיסרעוװינוא יד רעגייטשא יװ)
 -אקא רעכעלטפאשנסיוו רעשינִיארקֹולא רעד אּב טריטסיזקע טָאה סָאװ ,עיסימָאק "רעשיטסִי
 ןופ ןענַײז סעּבאגסיוא-ןטאר יד :שידַיי ןיא זיא דנָאפ םענֹופ לייט רעטסערג רעד .עימעד
 ןרָאװעג טקישעגוצ רעילוגער טינ ראילפמעזקע-טכילפ רעד זיא 1922 זיּב) רעטַײװ ןוא 2
 סָאד ;(װעיק ןיא ןזעװ-רעכיּב ראפ טוטיטסניא םעד רָאנ-- קעטָאילּביּב רעד טקעריד טינ ןוא
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 עשִיערּבעה ענרעדָאמ יד ; רוטארעטיל עשינַאּבאר טשרעקירעד ,עשיערּבעה -- זיא עקירעּביא
 ןגעווטסעדנופ טגָאמראפ גנולמאז עניילק עקיזָאדיד .טלעטשעגרָאפ ךאווש זיא רוטארעטיל
 -רעד וצ ַײדעק זיא עשידִיי יד ןופ .ןכאז ענעטלעז עליפא ןוא עלופטרעוו לָאצ עסיוועג א

 ראקעי א) 6/0008 64 108068 רעטרעװכירּפש עשידִיי, סנייטשנרעּב ץאנגיא :ָאד ןענאמ
 -נגיא סמעכיילא-םעלָאש טימ "קעטָאילּביּבסקלָאפ עשידִיי, ראילפמעזקע ןא ,(סעיצמאה
 ןופ גנוצעזרעּביא רעשידיי א ןיא "ינידלאניר .ָאדלאניר ;טפירשפוא רעקיטנאה
 :ןענעכייצראפ ןעמ ןעק ןקורד עטלא יד ןופ -- .רָאי 1865 םענופ ףור יכרּב היבוט
 ןטימ "ןופיסי, א (2 ;(ה"עקת אהרטסוא) "רסומ טבש, א ןוא "יבצ תלחנ, א (1--עשידִיי
 טנַײש --'ה השעמ (3 ;ךערעעּב ה"י ןט-18 ףָאס םענופ קורד רעָאנלוּפ -- "לארשי תיראש,
 ,ןּפיטָאעלאּפ עשיערּבעה לָאצ יד זיא רעכַײר ךאסא .טַײצ רעקיּבלעזרעד ןופ ךיוא ןַײז וצ
 טימ ,(?ו"מר) קורד רעניצנאס -- ק"דר ןטימ היעשי "קעסָאּפ, א (1 :ןאראפ זיא יז ןשיװצ
 רעד ךרוד עטכיירטשעגסיוא רעטרע טימ ,1609 רָאי םענופ שינאּפש-שידיי ףא ןסָאלג
 ןשח, (3 ;(1552-- ב"יש הראריפ) ינינפה היעדי 'רל "םלועה תניחּב, (2 ;(1(ק"דר ןיא) רוזנעצ
 ייהַּב 'ר (5 ;(1564--ד"כש ,האיציניוו) העד הרוי (4 ; (1559-- ט"יש ,הטינויּבס) "טּפשמה
 ;(15:6--ו"מש ,אקארק) םֹּת וניּברל "רשיה רפס, (6 ;(1566--ו"כש ,האיציניוו) הרוּתה לע
 והילא 'רל תבשחמ תכאלמ רפס (8 } (138811186 ,1622) (6 ס'פרָאטסקוּב ןאהַאי (

 ןאראפ זיא'ס ןכלעוו ןיא ,(1152 ,העלק) םיארקה תולפת רדס (9 ;(1155 ,ןילרעּב) בושטניּפמ
 -איד ןשימירק-שימיאראק ןפא סעליפט טימ טנאה רעד ןופ ענעּבירשעגוצ ךעלטעלּב לָאצ א
 הרומ, (1 :ןרעװ טנאמרעד ָאד ןלָאז יײז ןופ ןוא ןד אי װא סקק 25 א ךיוא/ ןאראפ -- .טקעל
 -כארּפ טימ ,וואסק ןשינַאּבאר םענייש ןטלעז ןיא טעמראּפ ףא ןּבירשעג ,םּב"מרהל "םיכובנ
 ןוא טיור-- ןּבראפ ייװצ ןיא) לטיּפאק ןוא לייט רעדעי ןופ ּבױהנָא ןיא ןעגנוצוּפאּב עקיט
 רעד םערָאװ ,ןלאדנאוו ןופ טנעה יד ןיא ןעוועג ךוּב רעד םענָאּפא זיא ןרעיודאּב םוצ ; (ָאלּב
 (עטאד יד רָאנ רעּבָא עטאד יד ;טקידעשעצ קראטש ןענַײז לייט רעטייווצ ןוא רעטשרע
 תנשּב, (טלָאמעג ָאלּב ןוא טור ךיוא) ןָאפאלָאק ןטריצאּב זָאוטריװ ןיא ןזיװעגנָא זיא
 :זיא טנאסערעטניא רעקינייו טינ .רָאי 1226 ןיא-- .ה .ד--"הריציל ששו םיעשתה
 (13276) ו"לק רָאי םענופ --טעמראּפ ףא ךיוא --"םירוּפיּכה םויו הנשה שארל רוזחמ, א (2
 סעָאכסונ עקיטראנגײא רעיײז טימ רָאנ ,"זנכשא חסונ, ןַײז וצ טנַײש רוזחמ רעד
 טימ ,רוזנעצ רעד ךרוד עטצארקעגסיוא ןלעטש טימ ,סעליפט יד ןיא ןט נאָירא װ ןוא
 ןפוינַא ךָאנ ןעמ געמ עקירעּביא יד ןופ ,ךערעעּב ה"י 16 םענופ-- שידִי ףא -- ןסָאלג
 -אטיא ןיא ,םענָאּפא ,(17167) ז"כקת רָאי ןיא ןּבירשעג -- י"ראהל "םילוגליגהו תומשנה רפס, 6
 ץפח השמ 'רל "ןכשמה תינבת (5 ;1167 ,?ונאפמ הירזע םחנמ) "הנוי יפנְכ , (4 ;עַיל
 טימ "םישנל תוליפת, ןימ א (6 ;ה"י ןט:18 ןיא סיוא טזַײװ ,אוטנאמ ןיא ןּבירשעג) 6601
 (ַאדלַארימס) הכרּב החמש , ערַאיניס רעד ראפ לעִיצעּפס ןּבירשעגנַא סעניכט עשיפיצעּפס
 ב"הב ידעװ סקניּפ לש םֹוקֹמ הארמו רוציק ( ;ןסָאלג עשינעילאטיא טימ -- "אדיוואל

 רעהא ;(1605--1115) ה"לקת דע ה"סשה תנש תלחּתמ (819910) ויגיר ק"ק ןםִיּתבה ילעּב)
 מענייש א ןיא ןּבירשעג ,םרָאפ-רוטאינימ א ןיא למיליט א ךיוא ןענעכערוצ ןעמ .ןָאק
 -- .דנוּב-רעדעל רעשיקנערפ-טלא ןא ןיא טעמראּפ ןסַײװ ףא וואסק-עריוטרעפייס ןקיטכיצ
 ןופ ןראומעמ יד ןענאמרעד וצ ָאד ַײדעק רעשפע זיא ןדאיוואסק עשידִיי 3--2 יד ןופ:
 -יּפע-עלָאקסאה רענאמוא יד ןופ רענייא ןעװעג זיא סָאװ ,(1923 .טשעג) יקצעװָאּפיל קוַײא
 ןעװעג זיא רעכלעװ ,דידעי א סגרעּבדירפ .ש .א ןוא וערָאק א סרָאטקעּפס .מ ,ןענָאג
 עשידִיי יד, לאנרושו ןשידִיי א ןּבעגסױרא טרָאד טװּורּפעג ,ןָאדנָאל ןיא טַײצ קיטש א
 סָאװ ,"טפנוקוצ ,, רעד ןיא ןּבירשעג ןוא ?עממיטשסקלָאפ עשידַיי יד ,,-- ךָאנרעד ןוא "עקקָאלג
 .(ר"וא) שטיװָאניּבאר ףלָאװ םָארוװא ןּבעגעגסיױורא טלָאמעד טָאה'ס

 -נא ןופ לוּבאנוקניא ןא ןַײז סָאד לָאז ,קעטָאילּביּב רעד ןיא ןאראפ ןענַײז סָאװ ,סעַידעי יד טול 6 |

 רעד טל ,ערָאשאה יּפלא ןּבעגעגנָא ָאד זיא עטאד יד .רעטקעפעד א זיא ראילּפמעזקע רעד .ןעגנולמאז סיקס

 .װ .א ,א 575 .ז עו 166. 1980.



 קעטָאְילּביּב רעשימעדאקא רעד ןיא ?ײטּפָא רזשידִיי רעד-.ןאמלטימ .י 20

 ןסיורג א רעיײז ךיוא םעדצוכ טגָאמראפ קעטָאילּביּב עשימעדאקא עשיניארקּולא יד
 ,שטַײד ,שיליוּפ ,שיניארקוא ,שיסור ןיא רוטארעטיל) עקיאדוי ןופ טיּבעג ןפא רעכיּב לָאצ
 סָאװ ,גנולמאז-עקיאדוי יד זיא טנאסערעטניא סרעדנוזאּב .(.דנא .א שילגנע ,שיזיוצנארפ
 טייטשאּב) קעטָאְ;לּביּב רעשימעדאקא רעשינ;ארקולא רעד ןופ לײטּפָא "רעלָארָאּפ , ןיא ךיז טניפעג
 ;("עכעלטסַײג ראפ עימעדאקא רעוועיק , רענעזעוװעג רעד ןופ קעטָאילּביּב רעד ןופ רעקירעד

 -אקא "עכעלטסַײג , יד סָאװ -- ןדנָאּפ עלופטרעוו רעייז ַײּברעד ןוא עשּפיה ןאראפ ןענַײז ןטרָאד
 םענופ קעטָא;לּביּב יד : .ש .ּב .צ יו ,ןטסיערּבעה -- ןרָאסעּפָארּפ עריא ןופ טנשראיעג טָאה עימעד
 -עװאזילעי ןיא ךָאנ טּבעלעג) יקסוועשטשאל םאאלראוו רענעקישִיערּבעה ןוא-שיכירג-טלא
 -סעלאּפ םעד ,("דעמושעמ ,, א -- ה"י 18 ןיא) סיקסווָאנאשזירק רעסעּפַארּפ םעד ,(ןטַײצ סעט
 ןופ: לײט רעטסערג רעד .(רעכיּב 7000 ךערעעּב) סיקצינסעלָא גָאלָאעכרא ,רעשרָאפ-עניט
 רוטארעטיל-לּביּב ,עטכישעג-לּביּב ,רוטארעטיל רעזעיגילער ןופ טייטשאּב ןעגנולמאז יד טָא
 :רעגײטשא יו ,ןקורד-טלא עלופטרעו לָאצ עסיוועג א ןאראפ ךיוא ָאד זיא'ס .לג .ד .א
 ,ןָאדנָאל 1655 -- 1669) סילעטסָאק 164160װ ץס1391016 רעד ןוא רש211001 לּביּב-ןטָאלגילָאּפ יד
 -ָאמעג רעמאדרעטסמא ; (1698 -- 1703 ,םאדרעטשמא) "נזואטוגמג , 'סויזוהנערוס ;(רעדנעּב 8
 רעשרָאפ עכלעזא ןופ ןטעּברא עלאטיפאק יד ןאראפ .לג .ד .א ה"י 17 ּבױהנָא ןופ סער
 ,לינרָאק ,רעריש ,טסָאי ,ץנוצ ,רעגייג ,גינעק ,ןעזיוהלעוו ,לעטטיק ,דלאווע ,סוינעזעג :יװ
 יד ,ןגָאז וצ יוװא ,זיא --רעכַײר טינ ּביוא -- רעמערָא טינ ,לג .ד .א ןאזיוועל ,רעגניצנעּב
  -מאּפ ןופ גנולמאז ַא ָאד טָאה ריא :רוטארעטיל עשיטימעסיטנא יד .ה .ד ,"עקיאדוי-יטנא,
 ,ןרָאקרעּפעפּפ ,ןָאיּפא ןופ קידנּבױהנָא ,םירוּביכעצעה ײלרעלָאק ןוא ןליווקסאּפ ,ןטעלפ
 -אטויל ,ןאמפארּב ,(וועיעסקעלא) סאלכאנ .וװ ,ןעלרעּבמעשט ,רעגנעמנעזַײא זיּב .דנא .א
 עיליפ רערעשטעּפ ןיא ךיוא ןאראפ זיא רעכיּב עלופטרעוו ךאסא ...סיטַײנארּפ ןוא יקסנאטס
 רענעפורעג יוזא רעד ןיא סרעדנוזאּב ,(ערוואל רעקילָאמא רעד ןיא) קעטָאַילּביּב רעד ןופ
 ךיוא ךיז טניפעג סָאװ ,ןאיואלפ טילָאּפָארטימ רעוועיק םענופ קעטָאִילּביּב יד) "ענאָיוװאלפ ,
 -רעּביא ,עקיאדוי וצ סעכַײש א ןּבָאה סָאװ ,רעכיּב עלא יד לָאז עמ ןעװ .(ערוואל רעד ןיא

 טנזיױט קיסַײרד-קיצנאוװצ ןופ דנָאפ א ןפאשעג ךךיז טלָאװ ,לײטּפָא ןשידִיי ןיא ןּבעג
 רעשימעדאקא רעשיניארקּולא רעד ןופ טאר רעד ןוא רעּבָא עיצארטסינימדא יד .רעכיּב
 :טקנוּפדנאטש ןכעלכארּפש ןפא טלעטשעג ןָא ּבױהנָא םענופ ךיז ןּבָאה קעטָא;לּביּב
 עכלעװ ,ןכאז-קורד יד רָאנ ךיז אֹּב ןטלאה ןוא ןעלמאז ףראד לײטּפָאדִיי רעד זא ,ךעלמענ
 .-ארגָאּפָאט יז לָאז ,עקיאדוי רעד ךעַײש ויא סָאװ ."סעיסיוא עשידִיי טימ ןּבירשעג , ןענַײז

 ןופ .סעיליפ עלא ןיא טײרּפשעצ ןוא טייזעצ .ה .ד ,ךיז טניפעג יז ּוװ ,טרָאד ןּבַײלּב שיפ
 -ראפ יד ןטיּבעג ךיז טָאה סע סָאװ ,טימרעד גנאהנעמאזוצ ןיא טציא .קעטָאילּביּב רעד
 עצנאג יד :טרעדנעעג לאקידאר עיצאוטיס יד ךיז טָאה .קעטָאַילּביּב רעד טימ גנוטלאוו
 םעד ּבילוצ .לַײטּפאדִיי ןיא רעּבירא טַײצ רעטסנעָאנ רעד ןיא םאטסאנימ טעװ עקִיאדוי
 גָאלאטאק ןשיטאמעטסיס א ץלא ראפ רעִירפ ןלעטשפיונוצ לײטּפָאדַיי רעד זומ
 .קעטָאילּביּב רעלאנָאיצאנ רעד ןיא רוטארעטיל רעשיטס:אדוי רעצנאג רעד ןופ

 -ּפָאדיי רעד טעװ טעּברא רעכעלטרָאװטנאראפ ןוא רעקידנרעיודגנאל רעקיזָאדרעד וצ
 -ָאלאטאק ןוא עיצאזינאגרָא יד  ןרעװ טקידנעראפ טעוו'ס יװ םעדכָאנ דלאּב ןטערטוצ לייט
 ראטימ ןקיצנייא-ןוא-ןייא טַימ זא ,רָאלק רעּבָא זיא'ס .דנָאפ םענענאראפ םענופ עיצאזיג
 עלעירעטאמ יד ךיוא ןוא לאנָאסרעּפ רעד ;ןריפכרֹוד טינ טעּבוא אזא ןעמ ןעק רעטעּב
 טעּברא יד יידעק ,לאלכיּב .ןרעװ טרעסערגראפ טגנידאּבמוא ןזומ לײטּפָאדיי םענופ ןעלטימ
 רעד ןיא טַײקרָאלק רעמ ןרעװ ןגָארטעגנַײרא זומ ,לאמרָאנ ןעלקיװעצ ןענעק ךיז לָאז
 יל וו צ עצנאג ךָאנ ןאראפ ןענַײז וועַיק ןיא ןעוװ ,גָאט ןקיטנַײה אּב .לײטּפָא םענופ ע ג א ל
 יקסוועשטניװ ןופ ןעמָאנ ןפא עשיכולעמ עלארטנעצ יד :ןקעטָא;לּביּב עכעלטפאשנסיוו עשידִני
 טימ ךיז טלקיװטנא סָאװ +רוטלוק רעשידִיי ראפ טוטיטסניא םענופ קעטָאילּביּב יד ןוא
 עכעלטפאשנסיו עשידִיי עלארטנעצ יד ןרעװ וצ ,רעקינ ,טּבערטש ןוא ּפמעט ןקיזיר א
 זא ,רָאלק .דנאבראפנטאר ןצנאג ןיא עקאט רעשפע ןוא ,ענִיארקוא ןיא קעטָאְילּביּב
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 ,גנורעטילּפשעצ-סעכיוק עלענָאיצארמוא ןוא םזילעלאראּפ ןכעלדעש א ןדַײמוצסיוא יידעק
 ,ןשינעטלעהראפ ןוא ןעגנּויצאּב ןשיװצ ןופ םעטסיס ןימ א סעּפע ןרעװ טלעטשעגנַײא זומ
 יד טָא ןופ .טעּברא רעד ןיא גנורינידרָאָאק א ,טַײקיטעט רעד ןיא גנוצענערגרעדנאנאפ א
 םענופ גנולקיווטנא עקידרעטַײװ יד סָאמ רעקראטש א ןיא ּפָא טגנעה ןעגנוגנידאּברַאפ עלא
 .קעטָאילּביּב רעשימעדאקא רעשיניארקּולא רעד ןיא לײטּפָא ןשידִיי



 קינראווָארֹּב .ל

 ןפא קעטָאְילּביּב-עכולעמ עשידִיי עלארטנעצ רעוועיק יד
 יקסוועשטניוו .מ ןופ ןעמָאנ

 ןפא קעטָאילּביּב עשידִיי עלארטנעצ יד טרינָאיצקנופ קעטָאְילּביּב -עכולעמ סלא
 ןופ קעטָאילּביּב סלא טריטסיזקע יז טָאה רעִירפ .רָאי 1924 ןופ יקסוועשטניוו .מ ןופ ןעמָאנ
 -רעכיּב יד ןעמוקעגוצ ריא וצ ןענַײז רעטעֿפש .(רָאי 1919 ןיא טעדנירגעג) *עגיל-רוטלוק,
 . -ייא ןופ ןוא ,רָאי 1906 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא עכלעוו ,קעטָאִילּביּב-"עּפָא , ןופ ןדנָאפ
 סדנאילרוג .י .כ ,לושרָאק רעװעִיק ןופ קעטָאילּביּב יד יװ ,ןקעטָאִילּביּב ערענעלק עקינ
 רעשיטנעדוטס רעד ןופ ,"סוּבראט , ןופ קעטָא;לּביּב יד ,סנָאסלעארזיא .י .ר"ד ,קעטָאילּביּב
 .ערעדנא ןוא ךיקרָאג

 רעטסרעמ רעד .עדַײּבעג רעגנע ןא ןיא ןענופעג קעטָאילּביּב יד ךיז טָאה טַײצ עגנאל א
 יד ןטעּבראאּב ןוא ,ןרעמיצ עניילק ייװצ ןיא טרעגלאוועגפיונוצ ןגעלעג זיא רעכיּב לייט
 .ךעלגעמוא ןעוועג זיא ןגעמראפ םענופ ראטנעווניא ןלופ א ןלעטשפיונוצ ןוא סערציוא-רעכיּב
 -סיוא ןרעװ רעכיּב יד ,עדַײּבעג עקירעהעג א קעטָאִילּביּב יד טמוקאּב 1926 ףָאס םוצ טשרע
 .טנָאקסיד ןקיטיונ םעד ןריפוצכרוד וצ טערט עמ ןוא ןסוּפרָאק ןיא טלעטשעג

 לָאצ טא יד קלאב יד טגָאמראפ רָאי 1929 רעּבאיטקָא ןטשרע םוצ
 :רעכיב עטריזיראטנעווניראפ

 גט( וי = וי; .ײ . . עשידִיי

 עא יי יי = עשינ;ארקוא ןוא עשיסור
 112145- : +. . . - עשיערּבעה

 4,007- - - ןכארפש ענעדיישראפ ףא עקיאדּוי

 וי"... טיש 2 לקאבכצ ס

 שיריסא ,שיּבארא ףא רעכיּב לָאצ עניילק א ןּבילּבעג זיא טריזיראטנעוונַיראפ סינ
 .ןכארּפש-ךערזימ .דנא .א

 -ראפ רעקידעשָאקשינ ךערעַיּפעל א ךיז טניפעג רעכיּב טנזיוט 48 עפאנק יד ןשיװצ
 -ארפשנדישראפ דנָאפ רעשפיה א ךיוא ןוא ,סעּבאגסיוא ערעטלע ןוא ןטַײהנטלעז ןגעמ
 ןלעַיצעּפס א ןיא טרירטנעצנָאק ןיא עקידָאירעּפ עקיזָאדיד) עקידָאירעּפ עשידַיי עקיכ
 .(וויכרא-עסערּפ

 סעּבאגסיוא עשידִיי עלא ןופ ראילּפמעזקע ןשירָאטאגילּבָא ןא טמוקַאּב קעטָאילּביּב יד
 יד סָאװ ,ןעגנורינגיסא יד ,ןעמוזעמ ראפ יז טפיוק סעּבאגסיוא עקירעּביא עלא .עניארקוא ןיא
 -נַײא טַײקכעלגעמ א ריא ןּביג ,רעכיּב ןפױקנַײא ףא דליּבמָאקלָאפ םענופ טמוקאּב קעטָאִילּביּב
 ףא ,דנאלסיוא ןיא ךיוא יוזא .ר .ר .ס .פ ןיא יװ סעּבאגסיוא עשידִיי עלא טאמיק ןפיוקוצ
 .סעִיזנעציל עלעַיצעּפס טמוקאּב קענָאילּביּב יד סָאװ
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 -נקדירפאּב ץנאג א ראפ ןענעכער ןעמ ןָאק ןרָאי עטצעל יד ראפ סולפוצ-רעכיּב םעד

 :(6 קעטָאִילּביּב ןיא ןעמוקעגוצ זיא יוזא .ןקיד

 רעכיּב 2655. . . . רָאיײטעשזדויּב 1926/21 ןראפ
 טאש קב 2 1520278 ?

 , 4498. . . . רָאי 1928/29 ןטצעל ןראפ ןוא

 : ןפיוא ןקידנגלָאפ ןפא טלײטעגנַײא רעכיּב ענעמוקעגוצַײנ יד ןרעוו ןעמיס-ךארּפש ןטיול
 ענעסקאװר עד ראפ קעטָאַילֿפיּב ןיא

 1895 . . .  . תעשידיי :1926/21 ןיא
 5,15/0--103 . עשינלארקוא ןוא עשיסור

 1868 . . . . . צשידִיי :1921/28 ןיא
 59/0 -- 118 עשינלארקוא ןוא עשיסור
 20. - 2 ןעשיערכעה

 2255 - . +  : צשידַיי :1928/29 ןיא
 5,156 -- 175 . עשיניארקוא ןוא עשיסור
 648. . . : . עשיערבעה

 גנולײטּפָא-רעדניק ןיא

 500... או .יעשידיי ;1928/26 ןיא
 2400--151  עשיניארקוא ןוא עשיסור

 254 2 20 -'/"2 : עשיִהיי :1921028 ןיא :
 1609 --87 . עשיניארקוא ןוא עשיסור

 621. 026: = ,'טרעשירי :1928װ29 ןיא
 20,6/0--165. עשיניארקוא ןוא עשיסור

 רעד טול רעדנוזאּב רעכיּב ענעמוקענוצ-ַײנ לָאצ יד טרעדילגעצ| ןוויקעּב ןּבָאה רימ
 .ןכאמ וצ זדנוא ןעגניווצ ןרעפיצ יד סָאװ ,ןריפסיוא יד ּבילוצ ןעגנוליײטּפָא יד טיול ןוא ךארּפש-

 זיא ,קעטָאילּביּבקסװעשטניװ רעד ראפ ןעיײטש סָאװ ,ןּבאגפוא-טּפיוה יד ןופ ענייא
 ףראד סע ּוװ ,ךארּפש רעשידיי רעד ףא סערציוא-רעכיּב יד ראפ טקנוּפ-למאז א ןַײז
 -ינגיסא עלא ןרעװ םורעד .שידיי ןיא ןפאשעג טרעװ סָאװ ,ץלא ןריוטנעצנָאק ךיז
 ףא .ךארּפש רעשידיי רעד ףא רעכיּב ןפיוקנַײא ףא ךעלכאזטּפױה ןּבעגעגסיוא ןעגנור
 -קראמ רעדָא סעידעּפָאלקיצנע יװ רעכיּב-ספליה רָאנ טפױקעגנַײא ןרעװ ןכארּפש ערעדנא
 רעכיּב ענעּברָאװרעד-ַײנ יד ןיא גָאװ עשיפיצעּפס רעייז .רוטארעטיל עשיטסינינעל-שיטסיס
 ץנאג 602 זיּב 59; ןופ ןעמאר יד ןיא ןרָאי עלא ראפ גנולײטּפָא-טנעמענָאּבא ןיא ךיז טלקאוו
 רעייז זיא רוטארעטיל ןיא לגנאמ רעד ּוװ ,גנולײטּפָא-רעדניק רעד ןיא עגאל יד זיא שרעדנא
 -ניא טאמיק יז טלעפ ,לוש ןיא ךרוד ןעייג רעדניק יד סָאװ ,ןטיּבעג עקינייא ףא ּוװ ןוא ,סיורג
 רעכיּב ךרוד ןַײז עלאמעמ ןרָאסיכ ןקיזָאדמעד ןעגנּוװצעג זיא קעטָאִילּביּב יד .סיױֵא ןצגאג
 -יפיצעּפס רעד ָאד טכיירגרעד םורעד ןוא ,ךארּפש רעשיסור רעדָא רעשיניארקוא רעד ףא
 -יצ יד .רעכיּב עטפיוקעגנַײא לָאצ רעניימעגלא רעד ןופ 2006 טינשכרוד ןיא טכיוװעג רעש
 טעדנעװעג טַײצ רעטנעָאנ רעד ןיא ףראד סע ןיהּוװ ,רעגעלראפ ערעזדנוא ןריזילאנגיס ןרעפ
 ,טיײקמאזקרעמפוא רעייז ןרעוו

 .עשיטסימיטּפָא וצ א זיא ("רעקידנקידירפאּב ץנאג,) סולפוצ םענופ גנוצאשּפָא עקיזָאדיד זא ,ןטלאה רימ (}

 זיא ,סעיצקנופ עככע לטפ אשנ סיװ -ספליה ךיוא סיוא ַײּברעד טליפ סָאװ ,קעטָאַילּביּב רעלארטנעצ א ראפ

 טפיוק קעטָאָילּביּב יד זא ,םעד ןגעװ ןיילא רעטַײװ רָאטװא רעד טּבַײרש ,וועגא .רעקידנגונעג ןייק טינ סולפוצ אזא

 ץנאג ךיוא טזַײװ סָאד .(שירִיי ןיא רעכיּב .ה .ד) רעכיּב עשידִיי זױלּב -- ןעמאנסיוא עניילק טימ - ןַײא

 ןבאנפוא יד, גרעּברעּביל .י ןופ לקיטרא םעד .לגרפ .טכאוּבעג רעטַײװ טרעװ סָאװ ,קיטסיטאטס-סולפוצ יד טעליוּב

 .עיצ'ק אדער -- ."עיגָאלָאילּביּב רעשירִיי ןופ



 קעטָאילּביּב-עכולעמ עשידִיי עלארטנעצ רעװעַיק יד--קינראװָארּב .ל 214

 ,קעטָאְילּביּב ןיא רעכיּב עשידִיי לָאצ רעקידנקידירפאּב ךערעיפעל רעד ףא טקוקעג טינ
 לָאצ יד ךָאד זיא

0 

4 

 פ ס0 =| סם סו =

 רעכיּב עראּבגנאג
 .עסיורג ןייק טינ (םייהא רענעייל-ןסאמ
 :ןדנָאפ עניוזא ןופ (םעטסיס רעלאמיצעד רעד טיול) טייטשאּב

 לײטּפָא רעניימעגלא
 עיפָאסַאליפ

 עיגילער ,

 ןטפאשנסיוו עלאָ;צָאס
 עיגָאלָאליּפ .
 ןטפאשנסיוו עכעלטקניּפ :
 ןטפאשנסיוו עשיטקארּפ ,

 טסנוק
 יא ענייש

 - עיפארגָאעג ןוא עטכישעג .

 .ןעמאזוצ

3933 . 

451 . 

7532 . 

 םעד ןּבעגעגסױרא ןרעװ סָאװ רעכיב .ה .ד)
 קעטָא;לּביּב רעד ןופ רוטארעטיל- ןסאמ עצנאג יד

 ץ ק 1 קפ לא טימ רָאי וצ רָאי ןופ ךיז טי עטָאילּביּב ןיא טרער יד 8 יד
 .ּפמעט ןרעלענש א

 . (.לײטּפָא-.מענָאּבא) קעטָאָילּביּב

 לאזנעייל

 | . . גנולײטּפָא-רעדניק

 רעטעּברא
 ןראטסוק
 עטלעטשעגנָא
 רעוט-רוטלוק
 טנגוינרעל
 ערעדנא

 ןעמאזוצ

 = 3 א י

 ןעמאזוצ

 27 ב:א"מ

 .רענעײל ןופ דנאטשאּב רעלאָיצָא ס
 ן

 א, 9

 .י 1928 30/ו8 םוִצ

 א

2911 

 רעד ןופ רענעייל .ה .ד) רענעייל ענעסקאוורעד יד ךיז ןלייט דנאטשאּב ןלאָיצָאס ןטיול
 :סעּפורג עקידנגלָאפ ףא (לאזנעייל םענופ ןוא גנולײטּפָא-טנעמענָאּבא

 א לט +צ

 1928 30/ו8 םוצ
' 
 לָאצ עטוילָאסּבא |

0 

19 
3 

15 
175 
43 
09 

1005 

: 
| 

 טטמאט עקידנגלָאפ ןופ ןעעז וצ זיא סָאד

 ןטנענָא בא לַא צ

 ,י 1929 30 א םוצ

 1929 30/וא םוצ

 לָאצ עטוילָאסבא | .גטלפהראפ 9

21 
164 
24 
244 
868 
25 

 ,נטלעהראפ 0 |
 ּד

242 

69 

1 

137 

| 39,589 

1 

 - עא
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 עלא ןיא ןעגנוכוזאּב לָאצ יד טסקאו ןטנענָאּבא יד ןופ סקּוװ ןטימ גנאלקנייא ןיא
 ןעעז וצ זיא'ס יװ ,ענעסקאוורעד ראפ גנולײטּפָא-טנעמענָאּבא ןיא רעדנוזאּב ןוא ןעגנוליײטּפָא
 :עלעּבאט רעקידנגלָאפ ןופ

 וט 3 ע ל ע ּב א ט

 | ןעננוכרזאב לָא צ | |

1928/9 1927/8 1926/1 

 ֹע יט /!

 2880 1084 15219 י | גנולײטּפָא-טנעמענָאּבא

 2267 10 1232 יי עט יא: לאזנעקיל

 131 1006 | 6063 |. . . גנולײטּפָא-רעדניק

 8408 46440 | 3918 |. . . ןעמאזוצ
| 

 סקּוװ ןקידנעטשאּב א ןּבָאה רימ זא ,ןזַײװאּב סעלעּבאט ַײרד יד ןופ ןרעפיצ יד
 םענופ עפוג ץנעדנעט יד זא ,ןכַײרטשוצרעטנוא קיטכיוו זיא ייּברעד .רענעיײל ןשידִיי םענופ
 ןעמענָא רָאי ןקירָאפ ןדעי ןלָאז רימ ּבױא .רָאי וצ רָאי ןופ ךיז טקראטשראפ סקּוװ
 ןענַײז ןעגנוכוואּב לָאצ יד זא ,ןעמוקאב ךיז טעװ ,ןקיטפנוקוצ םעד עּבאגעל 10000 ראפ
 ןיא ןוא טנעצָארּפ 116:/ זיּב רָאי ןקירָאפ םעד עּבאגעל ןסקָאװעגסױא רָאי 1927--28 ןיא
 ןשיװצ .טנעצָארּפ 121,4 זיּב רָאי ןקירָאפ םעד עּבאגעל ןסקָאװעגסיױא יז ןענַײז רָאי 1928-529
 -נגונעג ןַײק טינ טַײװ שטָאכ--ןקידנטַײדאּב ץנאג א טמענראפ קעטָא;לּביּב רעד ןופ רענעייל יד
 םענופ טכיוועג רעשיפיצעּפס רעד ךיז טָאה ראי ןטצעל ןראפ .טפאשרעטעּברא יד טרָא--ןקיד
 .(1 25,250 ויּב ןּביוהעגפוא ךיז רע טָאה 190/0 ןופ :טרעסערגראפ קראטש רענעייל-רעטעּברא

 ,ןעגנוכוזאּב לָאצ יד רָאנ טינ שיטסירעטקאראכ ןענַײז קעטָאַילּביּב א ןופ סקּוװ ןראפ
 יד רעּבָא ןטכארטאּב םאּב .ןעגנוּבעגסױרא לָאצ יד ,סָאמ רערעסערג ליפ א ןיא ,רָאנ
 ףא רעכיב ענעּבעגעגסיורא לָאצ יד ןזָאלכרוד ןעמוקסיוא זדנוא טעװ ןעגנוּבעגסיורא לָאצ
 -ראפ טָאה קעטָאילּביּב יד סָאװ ,ךעלקעטָאילּביּב עכעלגעוואּב ןוא ןטנענַאּבא עוויטקעלַאק
 .סָאמ רעסיורג סרעדנוזאּב א ןיא טינ ,סעמע ,טַײצ רעד ראפ טײרּפש

 טינ קעטָאילּביּב רעד ךיז טָאה ךעלקעטָאילּביּב עכעלגעוואּב יד ןופ קיטסיטאטס יד
 ןוא ןעגנומענרעטנוא יד ףא רעטעּברא -- ייז טימ רעריפנָא יד לַײװ ,ןעמוקאּב וצ ןּבעגעגנַײא
 .ןעגנוּבעגסיורא ערעייז טריטנָאקסיד טכעלש רעדָא ,טינרָאג רעדָא ןּבָאה -- ןלוש-טנוװָא

 רָאילּביּב רעד ןופ קיטסיטאטס רעד טימ רָאנ ןענעגונאּב רעּבירעד ןזומ ךיז ןלעװ רַימ
 / .עפוג קעט

 ןעגנוּבעגסיורא לָאצ

 עסערּפ | רעכיּב

 12 | 32264 | . . . רָאי 1926-21

 160576 ןי 3890 | :.:02 יע ןכנו 25

 11 47,825 || + . . 1928-29 , 

 .טנעצָארּפ 23--20 ףא רָאי וצ רָאי ןופ ָאזלא ןסקאוו ןעגנוּבעגסיורא-רעכיּב לָאצ יד

 -ראפ ףא קעטָא;לּביּב רעד ןופ ןטנענָאּבא עװיטקעלָאק יד טכארטאּב ןיא ןעמונעג טינ ָאד ןרעװ ַײּברעד (}
 .ןעגנומענרעטנוא ענערייש



 276 קעטָאילּביּב-עכולעמ עשידִיי עלארטנעצ רעװעִיק יד -קינראװָארֹּב .ל

 ןּבעגעגסיורא ריא ןופ ןרעװ סע ןוא עקיכארּפשליפ א זיא קעטָאַילּביּב-יקסוװעשטניװ יד

 ןּבױהעגנָא ןעמ טָאה רעכיּב עשִיערּבעה ךיוא .טגָאמראפ יז סָאװ ןכארּפש עלא ףא רעכיּב

 ןרעװ יװ ןוט וצ קוק א טנאסערעטניא רעייז רעּבירעד זיא'ס .רָאי 1926--27 ףָאס םוצ ןּבעגסיורא

 שיסור ןוא שִיערּבעה ,שידִיי :ןכארּפש ַײרד יד ןשיװצ ןעגנוּבעגסיױרא יד טלייטעגרעדנאנאפ

 : ַײרד עקיזָאדיד ןופ רעדעי ףא גנורעדָאּפ רעד ןופ ץנעדנעט-סגנולקיווטנא יד ןלעטשוצטסעפ ןוא

 .רעדנוזאּב ןכארּפש

 : ןכארּפש יד טול ןעגנוּבעגסיורא-רעכיּב לָאצ

 אנ 5 עלעּבאט

 גנולײטּפָא-טנעמענָאּבא ןיא

1926/1 1927/8 9 - | 

 נא | לָאצ .סּבא / 60 | לָאצ .סּבא | 98 | לָאצ .סּבא

 ּ ן | '

 91 + 20856) 1 | 14965 | 863 71 עששידִיי

 | 4 | 4922 | 48| 809 | 9 1630 . עשיסור

 | פ5| אט | 62| .1068| ד טי עשִיערּבעה
 6 5 3וז| 1436 2324 ) 41 30ו ..רּפש .שראפ ףא עקִיאדוי

 ן ! : 3 = 2 + , 2

 | 100 / 22907 100 | 17071 | 100 |14993  . לקאכאס

 א: 6 עלעּבאט

 לאונעײל ןיא

= 1926/21 1927/28- | 1928/9 

 98 ' = .סּבא 'ו 0/} | לָאצ .סּבא | 0 | לָאצ .סּבא ר
 ן ריפירי 8 . - , 1 7 =

 835 ) 12362 | 16 | 56 |דדה | 4 | עשידִיי 0 1
 = 1691 | 154 | 2002 | 207 } 2481 | . עשיסור |

 | 3 5 | 16 | 6611 195 '| -- קיין עשִיערּבעה
 | 14) 237 | 25 | 222 | 1,6 ! 194 |.רּפש.שראפףא עקיאדוי

 -- לי יה יצאו עשו וי ...1 , 
 |1 | 16 | 100 /) 5 100 ) 9 לקאכאס

: : 

 א 7 עלעּבאט
* 

 גנולײטּפָא-רעדניק ןיא

121 18 1928/9 | 

 | 98 לָאצ .סּבא | 17 לָאצ .סּבא סא | לָאצ .סּבאו

 | ד0 | 1096 | 668 6585 808 4386 |) . עשידיי |
 | 2ו | 2029 | 396| 312 | 2 976 |- עשיסור }

 - (./ "אמט | 186 יט = עשיניארקוא

 | 100 10123 100 9863 1.0 | / 5362} . לקאכאס



 ?ףד ךוּבלמאז רעשיגָאלָאילביּב

 ןפא גנורעדָאפ רעד ןופ סקּוװ ןקישאר א ןזַײװ ,7 ןוא 6 ,5 ןרעמונ ,סעלעּבאט 3 עלא
 יידכיּב ,ןכַײרטשרעטנוא סרעדנוזאּב גנונַײשרעד עקיזָאדיד קיטיונ ראפ ןעניפעג רימ .ךֹוּב ןישדִיי
 עקינייא ןיא ךָאנ טשרעה סָאװ ,םזיציטּפעקס םעד וצ ףָאס א ןכאמ לָאמעלא ראפ לָאמניײא
 .ךוּב ןשידִיי םעד עייגענעּב ןקעטָאָילּביּב

 -עמכַײלג טינ רעּבָא ןיא ךוּב ןשידִיי ןפא גנורעדָאפ רעד ןופ סקּוװ רעקישאר רעד
 יא גנורעדָאּפ יד טסקאו לײטּפָא-טנעמענָאּבא ןיא .ןעגנולײטּפָא ענעדיישראפ יד ןיא קיס
 ךוּב ןשִיערּבעה םענופ רענעײל רענעמוקעגוצ רעד טָאה ,ועגא .וויטאלער יא ,טולָאסּבא
 טינ גנוקריוו םוש ןייק (רָאי 1926/21 ףָאס םוצ ןּבעגסױרַא ןּבױהעגנָא ןעמ טָאה רעכיּב עשִיערּבעה)
 רענעייל-שיערּבעה רעד לַײװ ,ךוּב ןשידִיי ןפא גנורעדָאפ רעד ןופ סקּוװ ןוויטאלער ןפא טאהעג
 רעד ןופ ןלאפ עקישאר סָאד .(!רענעייל-שיסור םענופ רעװנָא םעד טריסנעּפמָאק םיוק טָאה
 -ענ ,ךעלריטאנ ץנאג זיא קעטָאילּביּב-קסװעשטניװ רעד ןיא ךוּב ןשיסור ןפא גנורעדָאפ
 -נַײא רוטארעטיל רעשיסור רעד ןופ ןעמ טָאה ןרָאי עטצעל יד ראפ זא ,טכא ןיא קידנעמ
 רעדָא ,ןּבעגעגסיױרא טינ קעטָאילּביּב ןופ ןטולכאל ןרעװ סָאװ ,רעכיּב-ספליה טפיוקענ
 םעד ןופ רָאנ טרעדָאפעג טרעװ סָאװ ,רוטארעטיל עשיטסינינעל-שיטסיסקראמ עטסנרע
 -עג ךוּב ןשירפ א ןופ לאווסיוא רעד זיא שידִיי ףא ,טרעקראפ .רענעייל ןטיירגעגוצ רעמ
 .ןסקאוו

 יד רָאי וצ רָאי ןופ טסקאו ָאד ךיוא .לאזנעייל ןיא עגאל יד זיא שרעדנא לסיּבא
 -ילָאּפ ןשיניארקוא רעדָא ןשיסור ןשירפ םעד קנאדא ,רעּבָא .ךוּב ןשידִיי ןפא גנורעדָאפ
 קנאדא ןוא ,טנעיילעג טפָא ץנאג לאזנעייל ןיא טרעװ סָאװ ,לאנרושז ןשירארעטיל יצ ןשיט
 -ָאפ רעד ןופ ןלאפ ןקישאר אזא טינ ָאד רימ ןּבָאה רעכיּב-ספליה יד ףא ןעגנורעדָאפ יד
 ּוװ ,גנולײטּפָא-רעדניק רעד ןיא עגאל יד ךיוא זיא שרעדנא ץנאג .ךוּב ןשיסור ןפא גנורעד
 טסקאוו רוטרעטיל רעכעלטפאשנסיו-רעלוּפַאּפ ןיא ןוא רוטארעטיל-רעדניק ןיא לגנאמ ןרעּביא
 ןיא זא ,ןרעװ טנכייצראפ ָאד זומ ַײּברעד .ךוּב ןשיניארקוא ןוא ןשיסור ןפא גנורעדָאפ יד
 זיא ,ןלאפעג סָאװטע רָאי ןטצעל ןראפ זיא ךוּב ןשיסור ןפא גנורעדָאפ יד סָאװ ,טַײצ רעד
 טזַײװ סָאד .וויטאלער יא ,טולָאסּבא יא ןסקאוועגסיוא ךוּב ןשיניארקוא ןפא גנורעדָאפ יד
 .ךארּפש רעשינַיארקוא רעד וצ רעליש ןשידִיי םענופ גנּויצאּב רעד ןיא ךָארּברעּביא ןא ףא

 6 8 עלעּבאט
 ןלײטּפָא יד טול ןעגנוּבעגסיורא-רעכיּב לָאצ

 גנולײטּפָא-טנעמענָאּבא ןיא

192829 | 192028 || 9261 | | 
 == 6 = ' ן |

 | עשיסור | עשירַיי | עשיסור | עשידַיי | עשיסוו | עשידִיי | 6

 ןֶד8 | 87ּכ | 135 ץ 605 | 229 | 546 ן-הש - * . .עניימעגלא--0 |
 8 + 1 49 15 51 | . עיפָאסָא ,יפ--1 |
 10 152 ק 0 49 3 23 | . עיגילער--2 |
 268 | 1412 | 238 | 1216 | 506 || 1106 || . ןטפאשנסיוו .עלאָלצָאס--2 |
 2 ןיבפפ'| 2 ןיבש 2 נא |-. "2 ענַאלַאלמ וי

 2 ) 4 2 | 368 6 12 | 361 | ןטפאשנסיו עכעלטקניפ--5
 א אשי סא 2 900 יש 46 } את עשיטקארפ--6
 5 | 1 7 15 עדי 264 | ....י א = . טסנוק זו

 438 16425 | 364 |11485 / 700 1026 | . . רוטארעטיל ענײש-8
 02 | י8ופי 38 )1 5 יװ/ בה יע 1 6 .עטכישעג יי

 | 902 5 / 809 א 1620 1 |
' 

 72 ויִּב 55 ןופ) ןענָאזרעּפ ערעטלע ןופ ךעלסילשסיוא טאמיק ןעייטשאּב רעכיּב עשַיערּבעה ןופ רענעײל יד (!
 .רעוט עכעלטפאשנסיוו ןופ רעדָא (טלא רָאי



 קעטָאִילּביּב-עכולעמ עשידִיי עלארטנעצ רעװעַיק יד --קינראװָארּב .ל 28

 טינ ראפ רימ ןטלאה ,ךוּב ןשידִיי ןפא גנורעדָאפ רעד ןיא סקּוװ א קידנריטאטסנָאק
 -סיוא --טדערעג שרעדנא ,גערפכָאנ םענופ ר עט אראכ םעד ךיוא ןריזילאנא וצ קירעּביא
 לעלאראּפ א ןריפכרוד ןוא ,טרעדָאפעג ןרעװ ןלײטּפָא יד טול רעכיּב א ראפ סָאװ ןשרָאפ
 .ךארּפש רעשיסור ןוא רעשידִיי רֶעד ףא גנורעדָאפ רעד ןשיװצ

 א: 9 עלעּבאט

 ןלײטּפָא יד טיול ןעגנוּבעגסיױרא-רעכיּב לָאצ

 לאונעײל ןיא

: | : 
| 1921 { 1920/28 | 1928 | 

 | עשיסור | |עשיכור | -| עשיסור | 4:
 ןוא עשירַיי 6 ןוא | עשירַיי ןוא עשירִיי

 .ניארקוא | | .גיֵארקוא גיארקוא |

 | 1065 | 3159 1330 3496 | 1191 | 3296 -. . . . עניימעגלא-0

 9 | 284 | 3| ד | ד | 33 | . . . . עיפָאסָאליפ-ו
 10 | 162 | 6 1 | 18 52 .י יי יי - .-עונולער

 490 | 910 | 594 901 - 716 818 (ןטפאשנסיװ עלאָיצָאס-3
| | ' 

 א אפ ייד | 9 9 / 444 | . . .  עיגָאלָאלי-4
 | : ן ן '

 | | | | | | | -נסיו עכעלטקניּפ--5
 / ו / / / /

 2 ) 16 | - | 6 14 284 | . ןטפאש

 | | | / -נסיו עשיטקארפ-6
 יי 13 | 1 20 6 | 53 | . ןטֿפאש

 | 16) 2 | 3|/ 1 הי 8 0 :.+ א טסנוק-ד
/ / ! 

 | 44 | 559 } 45 | 3123 0 4:6 | 3840 | . רוטארעטיל ענײש 8

 | 28 / 588 / 20 602 6 6ח | 295 |. . . . עטבישעג-פ
| | | 

 ןקידנרעלאּב ץנאג א זדנוא טיג 9 ןוא 8 רעמונ סעלעּבאט יד טימ טפאשטנאקאּב עיונעג א
 ףא גערפכָאנ רעד ךיז טרייײראװ סע קיטראנדיישראפ יװ ,רימ ןעעז ,סנטשרע .לאירעטאמ
 ןיא ןעװ ,טַײצ רעד ןיא .לאזנעייל ןיא ןוא גנולײטּפָא-טנעמענָאּבא ןיא ןלײטּפָא ענעדיישראפ
 ןיא זיא -- רוטארעטיל ענייש -- 8 לײטּפָא רעד ןָאנּבױא םעד טמענראפ גנולײטּפָא-טנעמענָאּבא
 יד ןַײרא ןעײג סע ןכלעװ ןיא ,עניימעגלא --0 לײטּפָא רעד םיא טימ טרירוקנָאק לאזנעייל
 עטצעל יד ראפ לאזנעייל ןיא טרעװ רוטארעטיל רענייש ןופ ןעװ ,רעטַײװ .ןלאנרושז
 ,שיניארקוא ןוא שיסור ףא רעכיּב ןייק טרעדָאפעג טינ ןטולכאל טאמיק רָאי ייווצ
 אּב--עשּפיה ץנאג א ךוּב ןשיניארקוא ןוא ןשיסור ןפא גנורעדָאפ יד 0 לײטּפָא םענופ זיא
 ןוא ןשיסור ןפא ןעגנורעדָאפ לָאצ עכיוה א .לָאצ רעניימעגלא רעד ןופ טנעצָארּפ 22--25
 -נעייל ןיא ךיוא רימ ןּבָאה - ךיז ןרענעלקראפ וצ ץנעדנעט א טימ סעמע -- ךוּב ןשינַיארקוא
 יב עשיטילָאּפ ןיא ַײס ,ןלאנרושז ןיא ַײס זא ,טזַײװ סָאד .ךוּב ןשיטילָאּפ-לאַיצָאס ןפא לאז
 ערעדנא ןיא רעכיּב ףא גנורעדָאפ יד ןטַײּבראפ טינ רוטארעטיל עשידִיי יד ךָאנ ןעק רעכ
 יד ףא ןעגנורעדָאפ יד קראטש ןענַײז ןיימעגלא ןיא זא ,ָאד רימ ןעעז ,סנטייווצ ,ןכארּפש
 ,2 ןלײטּפָא יד ףא סקּוװ רעקידנעטשאּב א טײג סע זא ןוא ,9 ןוא 0 ,3 ,8 ןלײטּפָא
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 רעייז זיא לאלכיּב ןוא רעכאווש ץנאג א ןזיא 6 לײטּפָא ןיא רעּבָא סקּוװ רעד .7 ןוא 6
 לאלכיּב .רוטארעטיל רעכעלטפאשנסיו ףא גערפכָאנ רעד רענעײל-שידִיי יד ןשיוװצ ךאווש
 -נעטש טינ רעּבָא ,ןטיּבעג יד ףא לאווסיוא-רעכיּב ןכאווש ןטימ סע ךיז טרעלקרעד טדערעג
 זיא ,טסנוק--7 לײטּפָא רעד .עּביס עקיצניא יד ןיילא לאווסיוא רעכאווש רעד זיא קיד
 -נוזאּב ,גערפכָאנ רעד םיא ףא טסקאו ךָאד ןוא טריטקעלּפמָאק ערעדנא עלא ןופ רעכאווש
 .קראטש ץנאג ,לאזנעייל ןיא רעד

 -ניו ןיא ןלײטּפָא ענעדישראפ ןופ רעכיּב ףא ןעגנורעדָאפ יד ןענַײז ןיימעגלא ןיא = |
 םאּב .ןקעטָאילּביּב עשידִיי-טינ יד ןיא ןעגנורעדָאפ יד וצ ךעלנע ץנאג קעטָאָילּביּב--קסוװעשט
 לסיּב א ךיז טמוקאּב ןּפורג עלאיצָאס ענעדיישראפ טול ןעגנורעדָאפ יד רעּבָא ןרעדילגעצ
 .דליּב רעדנא ןא

 ןרָאװעג טריפעגכרוד ןקעטָאִילּביּב-רעלקפּוטילָאּפ רעװעיק יד ןיא זיא רָאי 1926/21 ןיא
 ,ןזיועגסיורא ךיז טָאה סע .ןעגנורעדָאפ ענַײז ןוא רענעייל םענופ גנושרָאפסיױא עטיירּב א
 ןופ ןעמ טעז סָאד .9 ןוא 6 ,3 ,8 ןלײטּפָא יד ףא ןעװעג ןענַײז ןעגנורעדָאפ-טּפױה יד זא
 (1 .גנושרָאפסיױא רעד ןופ ןטאטלוזער יד

 6 10 עלעּבאט

 :ןרעדָאפ רענעײל יד
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 רָאי 1929 שעדיוכ ַײמ ןֹופ זיא קעטָאִילּביּב - עכולעמ רעשידִיי רעלארטנעצ רעד ןיא
 יד סיוא טלייט סָאװ ,םרָאפ-טנָאקסיד עַײנ א ןרָאװעג טריפעגנַײא גנולײטּפָא-טנעמענָאּבא ןיא
 -ורג עלאָיצָאס טיול ןעמוקאּב ךיז טָאה'ס ןוא רעדנוזאּב סעּפורג ענעדיישראפ ןופ גנורעדָאפ

 : : עלעּבאט עקידנגלָאפ ןעגנוריּפ

 :עז (4

 11. 60 ק א תצ 0 ם 2. ,יןעצהדסעמ אעסמסאאגצ תסתעצ-םקסספסצסאעצ 6462ע07ס8". .אק8סעג 606201ס088קמ",

 1928, ג 2, סס. 864
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 (ג8 11 עלעּבאט

 ןעגנוּבעגסיורא לָאצ

 : | -רוטלוק | | | עּפורג-רענעייל =
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 עטלעטשעגנָא ,רעטעּברא :סעּפורג עלאָיצָאס עּבלעזיד ןופ ןרעפיצ יד רימ ןכַײלגראפ

 -פּוטילָאּפ רעװעיק עקירעּביא יד ןיא ןוא קעטָאילּביּב-יקסוװעשטניװ רעד ןיא טנגוינרעל ןוא
 עּבלעזיד טאמיק ןפערט עטלעטשעגנָא עּפורג רעד אּב רָאנ רימ ןלעװ ,ןקעטָאילּביּב-רעלק
 זיא טנגוינרעל ןוא רעטעּברא יד אּב .ןלײטּפָא ענעדיישראפ יד ןשיװצ שינעטלעהראפ-טנעצָארּפ
 יד טסקאוו סע ןוא קיטסירעטעלעּב ףא גנורעדָאפ יד טלאפ סע :ערעדנא ןא ץרָאּפָארּפ יד
 יד ןיוא טסקאװ רענעייל - רעטעּברא םאּב ; רוסארעטיל רעשיטילָאּפ-לאיצָאס ףא גנורעדָאפ
 םוצ ןּבעגוצ יז ןלעװ רימ ּביוא ןוא (לײטּפָא רע-2) רוטארעטיל רעזע;גילעריטנא ףא גנורעדָאפ

 "יד .טנעצָארּפ 11 רעכעה זיּב ןסקאװסיוא גנורעדָאפ יד טעװ עשיטילָאּפ-לא;צָאס לײטּפָא
 טמוק קעטָאילּביּב-יקסװעשטניװ ןיא סָאװ ,טימרעד ןרעװ טרעלקרעד ןעק גנונַײשרעד עקיזָאד
 -ייראפ רעדָא עשימָאקּבאפ ןַײז סָאװ ,רענעייל-רעטעּברא רעטלקיוװטנא רעמ רעד ןָא ןיוש
 רעמ א סיורא רע טזַײװ םורעד ןוא ןקידירפאּב טינ םיא ןיוש ןעק קעטָאְילּביּב עשינ

 ףא גנורעדָאפ יד רעקראטש טסקאװ טנגוינרעל רעד אּב .גנורעדָאפ עטריציפילאווק

 ,( רוטארעטיל עכעלטפאשנסיוו-רעלוּפָאּפ

 -טנעצָארּפ יד טנכערעגסיוא טינ (ערעדנא ןוא רעוט-רוטלוק ,ןראטסיק) סעּפורג עקירעּביא יד אּכ ןּבָאה רימ (1

 .טינ עילָאר םוש ןייק ײז ןליּפש ךַײלגראפ רעזדנוא ןיא לַײװ ,שינעטלעהראפ

 טכאמ קינראװָארּב 'כ רעד סָאװ ,ךַײלגראפ םוצ וויטקערָאק ןשיגָאלָארָאטעמ א ןגָארטנַײרא ָאד ןפראד ױימ (?

 ןיא ןעגנוּבעגסיורא לָאצ יד טכַײלגראפ קיניאװָארּב 'כ רעד .רענעײל עשידִיי-טינ ןוא עשידִיי יד ןשיװצ
 . -טינ יר עײגענעּב) לאפ ןטײװצ םעניא ןעגנורערָאּפ לָאצ רעד טימ (רענעײל עשידִיי יד עײגענעּב) לאפ ןייא
 טינ טקעד ןעגנווע דָא פ זַײוק רעשיטסיטאטס רעד לַײװ ,קיטכיר ןצנאגניא טינ זיא סָאד .(רענעייל עשירִיי

 םורא יוזא ןגָארט קינראווָארּב 'כ םענופ ןריפסיוא יד .טרעקראפ ןוא ןע גנוּבע גסיור א זַײרק ןשיטםיטאטס םעד

 , .עיצ ק א רע ר -- .רעטקאראכ ןקידכערעיּפלא ןא זיולּב



 ןייטשניּבור .נ

 רעשידנעלסורסַײװ רעד אּב ליײטּפָא רעשידִיי רעד
 קעטָאִילּביּב-עכולעמ

 סלא ןרָאװעג טריזינאגרָא עליכטאכעל זיא קעטָאילּביּב-עכולעמ עשידנעלסורסַײװ יד
 ,1921 רָאי ןיא טעטיסרעווינוא-עכולעמ ןשידנעלסורסַײװ םענופ קעטָאְילּביּב עלאטנעמאדנופ
 .רעדנעּב 30.000 םורא ןופ לקאכאס ןענאטשאּב טלָאמעד זיא דנָאפ-רעכיּב ריא

 טרעװ קעטָאילּביּב רעד ןגעוו ןטנעמוקָאד עלעִיציפָא ןוא ןסולשאּב עטשרע יד ןיא ןיוש
 .קעטָאְילּביּב רעד אֹּב לײטּפָא ןשידִיי א ןריזינאגרָא ןגעוו טדערעג

 -נטאר ןופ ןרעמאק-רעכיּב יד ןופ ןעמוקאּב ןּביֹוהעגנָא קעטָאילּביּב יד טָאה 1922 ןיא
 ןענעכער ןעמ ףראד רָאי ןקיזָאדמעד .ןכאזקורד עלא ןופ ראלּפמעזקע-טכילפ א ןקילּבוּפער
 .קעטָאילּביּב רעד אֹּב לײטּפָא ןשידִיי םעד ןריזינאגרָא ןשיטקאפ ןיא ּבױהנָא םעד ראפ ךיוא

 יד ןעוו ,1922 רָאי סָאד זיא לאלכיּב קעטָאילּביּב רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ּביוא
 --עטאד עטסקיטכיװ יד רעשפע ,ראילּפמעזקע-טכילפ א ןעמוקאּב ןּביױהעגנָא טָאה קעטָא;לּביב
 עיצקודָארּפ-רעכיּב יד ;ןגָאז טינ לײטּפָא ןשידִיי םעד עיינענעּב עקיּבלעזסָאד רעּבָא ןעמ ןעק
 -קיטשינ אזא ןעװעג גנּוױּב-קעטָאִילּביּב רעד ןופ ןרָאי עטשרע ענעי ןיא זיא שידִיי ןיא
 לײטּפָאדיי םענופ סקּוװ ןגעװ דייר ןייק ןַײז טנעקעג טשינ ןפיומושעּב טָאה סע זא ,עניילק
 ףא ןעלטימ עלעַירעטאמ עסיורג ןייק .ראילּפמעזקע-טכילפ םענופ ןּבשעכ ןפא ךעלסילשסיוא
 -סיוא עשידִיי עשידנעלסיוא רעקירעד טנעקעג ןעמ טָאה ןפיוקנַײא ןוא) רעכיּב ןפוקנַײא
 וצ ליצ א ראפ ךיז טלעטש סָאװ ,קעטָאִילּביּב-עכולעמ א ראפ .ןעוועג טשינ ןענַײז (סעּבאג
 וצ ןעועג ךעלגעמ טשינ ךיוא ,ךיז טייטשראפ ,זיא ,טעּברא עכעלטפאשנסיוו יד ןענידאּב
 -ערּבעה רעד ןָא ןוא עיצילָאװער רעד ראפ ןופ סעּבאגסיוא עשידִיי ןָא ןצנאגניא ךיז ןייגאּב
 ןָא ךיוא ןוא - רעשיליקסאמ ןוא רעכעלטפאשנסיו ךעלכאזטּפיוה -- רוטארעטיל רעשִי
 .ןכארּפש עשִיעּפָארײא ערעדנא ןיא ןוא שיסור ןיא עקיאדוי

 קעטָאילּביּב עשִיערּבעה-שידִיי ענעעזעגנָא ןיק טגָאמראפ טשינ לָאמנייק טָאה קסנימ
 ענעפורעג יוזא יד ."עשורעי, ןעמענ וצ ןַײז לָאז'ס רעכלעוו ןופ ,(ענליוו רעגייטשא יװ)
 ,סנטשרע ,טָאה --"קעטָאילּביּב-ץערעּפ, רעטעּפש -- (סכעפיונו "קעטָאִילּביּב עשידִיי-שיסור,
 -סיוא טנעקעג טָאה סָאװ ,סניוזא זיולּב טגָאמראפ טָאה יז :רעטקאראכ-ןסאמ א ןגָארטעג
 -נסיוו קיצניו רָאג ןוא (ןראילּפמעזקע עכעלטע ןיא) רענעייל-ןסאמ ןראפ ןרעװ טצונעג
 רעשידִיי רעד ןיא ןעװעג קיצניװ לאלכיּב זיא ןימ רעד ,סעמע) רוטארעטיל עכעלטפאש
 ,סנטייװצ .(עקיארּבעה ןגעוו ךיוא דיר יד טייג ָאד רעּבָא ,רוטארעטיל-עיצוילָאװער-ראפ
 ןצנאגניא טאמיק ןיוש ןעוועג (1922--1922) טַײצ רענעי וצ קעטָאִילּביּב-|ערעּפ יד זיא
 טשינ טאמיק זיא יז ןעװ ,עיצאּפוקָא ןוא עמָאכלימ ןרָאי יד ןופ טאטלוזער ןיא װערָאּכ
 זא ,םעד ףא ןּבעג גנוטכא לָאז'ס רעװ ןעװעג טשינ זיא'ס ןעװ ןוא ןרָאװעג טױטקעלּפמָאק
 -כינראפ טשינ לָאז קעטָאִילּביּב רעד ןיא ןעװעג זיא סָאװ ,לאירעטאמ רעלופטרעוו לסיּב סָאד
 קעטָאְילּביּב-ןיקשוּפ רעשיטָאטש רעקסנימ עניימעגלא רעד אּב ןעװעג ךָאנ זיא'ס .ןרעװ טעט
 .טעּבראעג ,טשינ ןצנאגניא טאמיק רעדָא ,ךאווש טָאה סָאװ ,לײטּפָא רעשידיי רעמערָא ןא



 לא

 קעטָאָילּביּב-עכולעמ רעשידנעלסורסַײװ רעד אֹּב לײטּפָא רעשידִיי-ןײטשניּבור .1 2

 -נעלסודסַײװ יד טָאה ,לײטּפָא ןשידִיי ןקירעהעג א ראפ לאירעטאמ ןעלמאזנָא יידעק
 ,"עשורעי, ...לסיּבא שטָאכ ןעמענ וצ ּוװ ןכוז ,סנטשרע ,טזומעג קעטָאִילּביּב-עכולעמ עשיד
 םענופ דָאירעּפ רעד ,וצרעד ןעװעג טעּפש רעייז ןיוש ןרָאי ענעי ןיא ןזיא'ס םאגאה)
 רעדארגנינעל ןוא רעװקסָאמ יד ןופ--"עשורעי, ןופ ןּבשעכ ןפא--סקּוװ ןקראטש
 ןרָאא יד רעקירעד ןעװעג ןענַײז סָאד ,ַײּבראפ ןעװעג ןיוש זיא ןקעטָאילּביּב-עכולעמ
 עַײנ טימ לײטּפָא םעד ןריטקעלּפמָאק וצ ןעלטימ ןעמענָא -- ,סנטייווצ ,(1919-7
 .סעּבאגסיוא

 טרידיװקיל זיא 1923 ףָאס :ןפיוא ןכלעוו ףא טָא ןרָאװעג טכיירגרעד זיא עטשרע סָאד
 -יד .לושרָאק רעװקסָאמ רעד אּב קעטָאילּביּב (עשִיערּבעה :רעקיטכיר) עשידִיי יד ןרָאװעג
 -טַײװ רעד ןופ רָאטקעריד םענופ טעּברא רעשיגרענע רעד קנאדא ,זיא קעטָאְילּביּב עקיזָאד
 -סַײװ רעד ןרָאװעג ןּבעגעגרעּביא ,יקסווָאנאמיס .כ -- קעטָאילּביּב-עכולעמ רעשידנעלסור
 --רעדנעּב 500 םורא - גנולמאז-רעכיּב רעד ןופ לייט רעניילק א .קעטָאָילּביּב רעשידנעלסור
 .("רעוועצנאימור , טלָאמעד) קעטָאִילּביּב-ןינעל רעװקסָאמ רעד ןרָאװעג ןּבעגעגרעּביא זיא

 -גָאלש א ןיא -- ןגָאז וצ יוזא -- ןרָאװעג ןעמונעגרעּביא קעטָאילּביּב יד זיא ,ןרעיודאּב םוצ
 ןײק ןרָאװעג ןעמונעגנָא טשינ עסַײמ-סאשעּב ןענַײז רעּבירעד ןוא ,ךיג ףא ,גנונעדרָא
 וצ סעכַײש א טאהעג ןּבָאה סָאװ ,ןלאירעטאמ ןוא ןטנעמוקָאד יד ךיוא ןעמענוצרעּביא ןעלטימ
 לײטּפָא רעשידִיי רעד זא ,ןּבעגוצ ןעמ ףראד וצרעד .קעטָאילּביּב רעד ןופ עטכישעג רעד
 טשינ ךָאנ ןרָאי ענעי ןיא טָאה (קעטָאילּביּב-עכולעמ עשידנעלסורסַײװ) .ֹּב .מ .וװ רעד אּב
 טגעלפ קעטָאילּביּב רעניימעגלא רעד ןופ רעטעּבראטימ א .רעוט ןלעיצעּפס ןייק טאהעג
 ןגעלפ סָאװ ,רעכיּב יד ןטעּבראאּב ןיא טינ'ס יװ ןוא ןרירטסיגער טַײצ וצ טַײצ ןופ רָאנ
 רעּבַײרש רעד - לײטּפָא םעד ראפ רעטלאווראפ רעלעַיצעּפס א) לײטּפָאדִיי ןראפ ןעמוקנָא
 עקיזָאדיד ּבילוצ .(1928 רעּבאיטקָא ןופ טשרע ןרָאװעג טמיטשאּב זיא-- סערוש יד ןופ
 ןגעװ סעִידעי ערעיונעג ויא סע עכלעװ ,ּבעג וצ טציא רעּבירעד רעווש זיא סעּביס
 ,לושרָאק רעד ןופ גנולמאז-רעכיּב

 -אר ךעלֿכאזטּפיוה ,רעכיּב 1500 םורא ןופ ןענאטשאּב זיא גנולמאז-רעכיּב עקיזָאדיד
 קיטעגעזקע ,(שורד) קיטעלימאה ,(סעװּושטוא סעלַײש) ןסנָאּפסער :רוטארעטיל עשינָאּב
 סעּבאגסיוא טימ ןּבױהעגנָא ,רוטארעטיל-עלָאקסאה ןוא (םישורייּפ ,סעיראטנעמָאק)
 -ראפ עטצעל יד טימ טקידנעעג ןוא -- קינייו ,סעמע -- טרעדנוהרָאי ןטנצכעז ּבױהנָא ןופ
 ןופ טשרע :לײט רעקיטשינ א רָאג ןעװעג טרָאד זיא שידִיי .סעּבאגסיוא עקידעמָאכלימ
 רעקיצניװ ךָאנ .רָאי 1905 ךערענא זיּב טרעדנוהרָאי ןטסקיצנאווצ ּבױהנָא ןוא ןטנצנַײנ ףָאס
 ןיא עקיאדוי ןוא טרעדנוהרָאי ןטנצנַײנ ןויּב סעּבאגסיוא --שידִיי-טלא ןעוועג טרָאד זיא
 .ןכארּפש עשיעּפָאריײא ןוא שיסור

 ףעלטראקיגָאלאטאק יד ןופ ,רעכיּב יד ףא ןטפירשפוא יד ןופ קיטנעק זיא סע יװ
 קעטָאִילּביּב סיקסנָארװאג ןעװעג עליכטאכעל סָאד זיא ,םינָאמיס ערעדנא ןוא ןעלּפמעטש
 ,וצ דנאּב ,"אידעּפָאלקיצנע איאקסיערוועי, ןיא גנולמאז-רעכיּב רעד ןגעװ עז) עװקסָאמ ןופ
 -טּפיה --רעּכיּב 6000 ןופ טייטשאּב גנולמאז יד זא ,טגָאזעג טרעװ טרָאד .489 טלאּפש
 זא ןוא - .לג .ד .א עלָאּבאק ,קרעװ עשיגָאלָאעט ערעטלע ,סעװושטוא סעלַײש ךעלכאז
 יד ףא ןפארגָאטװא לָאצ רעסיורג רעד ןופ .(קורד םוצ טיירגעגוצ זיא ריא ןופ גָאלאטאק א
 ןַײז ךיוא זא קיטנעק זיא ,(טנאקירּבאפ-ייט ןטמיראּב םעד) ןיקצָאסיװ וצ עטקישעג רעכיּב
 ,סצָאג ןקעפָאִילּביּב עטאווירּפ יד ןופ ןלייט ךיוא .ןַײרא וצרעהא זיא קעטָאִ;לּביּב עטאווירּפ
 ,סניטנָאװעל ףסוי לעיכעי-- רעקירעד -- ןוא סציסרעּפ

 א .גָאלאטאק-ןטראק ריא טימ ןעמאזוצ ןרָאװעג ןעמונעגרעּביא זיא קעטָאִילּביּב יד
 -אֹּב טשינ זיא ,ןּבירשאּב ןעװעג גָאלאטאק ןיא ןענַײז סָאװ ,רעכיּב יד ןופ לייט רעניילק
 סצילּב .ש .ּב .צ ,סעּבאגסיוא עלופטרעוו ייר א ןעוװעג ןענַײז לייט םעד ןיא .ןרָאװעג ןעמוק
 -רעּביאילּביּב רעשידִיי סנזיוהנציו ןופ עּבאגסיוא עטשרע יד ,גנוצעזרעּביא-לּביּב עשידִיי
 גנוצעזרעּביא סצילּב ךיוא ןוא גנוצעזרעּביא רעקיזָאדרעד ןופ עּבאגסיוא עטייווצ יד) גנוצעז

 ו
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 -אּב םוצ.קרעוו ענעטלעז ערעדנא ןוא (רָאי 1929--20 ןיא טשרע ןעמוקאּב קעטָאְילּביּב יד טָאח
 ראפ רעוט רעלעִיצעּפס ןייק ןעװעג טשינ זיא'ס סָאװ ,םעד רעּביא--טַײצ רעד ןיא ןענַײז ןרעיוד
 רעכיּב יד ןענַײז ּוװ ,ןכאמ וצ רָאלק ןעלטימ ןייק ןרָאװעג ןעמונעגנָא טשינ--ליײטּפָא ןשידִיי םעד
 ןענַײז רעכיּב ענעמוקאּב-טשינ יד ןופ ךעלטראק יד .יײז ןענָאמּפוא ןוא ןעמוקעגניהא
 וצ טעּפש וצ ןעװעג ןיוש זיא'ס ןעװ ,רָאי ןט-1929 ןיא טשרע ןרָאװעג ןּבילקעגרעדאנאפ
 ןּבעגעגרעּביא ןענַײז רעכיּב ענעמוקאּב טשינ יד זא ,רעּבָא ךעלגעמ .םעד ןגעװ סעּפע ןוט
 .קעטָאְילּביּב-ןינעל רעד ,ןעוועג טנָאמרעד רעִירּפ ןיוש זיא'ס יװ ,ןרָאװעג

 קעטָאילּביּבעכולעמ רעשידנעלסורסַײװ רעד זיא ,1922 ןטימ ןיא ,רעִירּפ סָאװטע
 רוטערעטיל עשינָאּבאר ךעלסילשסיוא ,גגולמאז-רעכיּב עשִיערּבעה א ןרָאװעג ןּבעגעגרעּביא
 ןכעלטפאשנסיוו ןקיטשינ א לייט ןטסערג ןיא ןּבָאה סָאו ,סעּבאגסיוא-ןרעל ערעטעּפש ןוא
 .טרעוו

 ןעמוקאּב קעטָאִילּביּבכולעמ עשידנעלסורסַײװ יד טָאה ןעגנולמאז ייװצ יד טימ
 יּבשטָאכ ,ןענעק לָאז סָאװ ,ליײטּפָא ןשידִיי ןקירעהעג א ןעיוּבפוא ףא רעַײטשוצ ןסיוועג א
 .ןטעּברא עכעלטפאשנסיוו וצ ןעניד ,ּבאטשסאמ םענעדיישאּב א ןיא

 ךעלטנגייא זיא'ס :רעטקאראכ ןשיפיצעפס א ןעמֹוקאּב רעּבָא טָאה לײטּפָא רעשידִיי רעד
 עשינַאּבאר ,עזעיגילער לייט רעד ּוװ ,אזא ךָאנ וצרעד ,לײטּפָא רעשִיערּבעה א ןרָאװעג
 רעשידִיי רעד טימ רוטארעטיל עכעלטלעוו עשִיערּבעה יד ןגיוװעגרעּביא טָאה רוטארעטיל

 .ןעמונעגנעמאזוצ עקיאדוי ןוא רוטארעטיל
 טימ קעטָאְילּביּב יד ןריטקעלּפמָאק ,סנטשרע :עּבאגפוא יד טלָאמעד ןענאטשעג זיא'ס

 ןטעּבראאּב ,סנטייווצ ;(עקִיאדוי) ןכארּפש עשִיעּפָארײא ערעדנא ןוא שידִיי ןיא רוטארעטיל
 ,ןצונסיוא קירעהעג יוװ ייז ןענעק יידעק ,ןעגנולמאז-רעכיּב ענעמוקאּב יד ךעלטפאשנסיוו

 קעטָאְילּביּב יד .ןרָאװעג ןוטעג טשינ סָאד זיא סעּביס עטנָאמרעד-רעִירפ יד ּבילוצ
 סָאװ ,ןראילּפמעזקע-טכילפ יד טימ ךעלסילשסיוא טאמיק טרענרעד טלָאמעד ךיז טָאה
 רעטנוא ןכאמ ךיז ןגעלפ סָאװ ,רעכיּב ענלצנייא עקילעפוצ טימ ןוא ,ןעמוקאּב טגעלַפ יז
 טָאה "גנולמאזנָא רעטשרע ןופ רָאירעּפ, רעד ,סקּוװ רעקראטש רעד .ןפיוק וצ טנאה רעד
 .טלעטשעגּפָא ךיז

 יז .ןעמונראפ טשינ טימרעד קעטָאִילּביּב יד ךיז טָאה --גנוטעּבראאּב ךעַײש זיא סָאװ
 יד טימ ןעמאזוצ ןעמוקאּב טָאה יז סָאװ ,גָאלאטאק םעד טימ זױלּב ט:גונאּב ךיז טָאה
 .עװקסָאמ ןופ רעכיּב

 ןשיטקארּפ ןוא ןכעלטפאשנסיוו םוש ןייק טאהעג טשינ רעּבָא טָאה גָאלאטאק רעקיזָאדרעד
 טשינ ןפיומושעּב ךיז טָאה עמ זא ,טלעטשעגפיונוצ שיצארעמא יוזא ןעוועג זיא רע .טרעוו
 .םיא ןיא ןּבַײלקרעדנאנאפ טנעקעג

 טינ זיא'ס ןוא לײטּפָאדִיי ןראפ רעוט רעלעִיצעּפס א טלעפעג טָאה'ס סָאװ ,םעד רעּביא
 .ןרעװ טצונעגסיוא ךאווש רעייז קעטָאִילּביּב יד טגעלפ --גָאלאטאק רעקירעהעג ןייק ןעוועג
 .עניילק א רעייז ןעוועג זיא רענעייל לָאצ יד

 .1928 ףָאס ןזיּב--רָאי 4 טאמיק ןענופעג לײטּפָאדיי רעד ךיז טָאה עגאל אזא ןיא
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 -סיוא זיא סָאװ ,טעּברא רעשיגָאגאדעּפ ןוא רעכעלטפאשנסיוו רעד ןופ טאטלוזער ןיא
 -נסיו רעשידנעלסורסַײװ רעד אּב רָאטקעס ןשידַיי ןיא טלקיװטנא ךיז טָאה ןוא ןסקָאװעג
 רעשידנעלסורסַײװ ראפ טוטיטסניא םעד אֹּב לײטּפָאדַיי -- טשרעוצ) עימעדאקא רעכעלטפאש
 -עכולעמ ןשידנעלסורסַײװ ןופ טעטלוקאפ ןשיגָאגאדעּפ םאּב לײטּפָאדִיי םעד ןיא ןוא (רוטלוק
 רעכעלטפאשנסיוו רעשידִיי רעקירעהעג א ןיא טַײקיטױנ יד ןסקָאװעגסױא זיא ,טעטיסרעווינוא
 .קעטָאילּביּב

 -נָא טָאה עימעדאקא רעכעלטפאשנסיוו רעשידנעלסורסַײװ רעד אּב רָאטקעסדִיי רעד
 עלופטרעוו יײר א טלמאזעגנָא ךיוא טָאה רע .קעטָאְילּביּב א ראפ רעכיּב ןעלמאז ןּביױהעג
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 םעד ראפ רעוט ןלעִיצעּפס א ןיא - רעקירעד -- ןוא ןעלטימ ןיא לגנאמ רעד רעּבָא ,ןדנָאפ
 -פוא ןטרָאד לָאז סע ,םעד ןיא טרעטשעג טָאה ,קעטָאילּביּב-עימעדאקא רעד אּב לײטּפָאדִיי
 רעד זיא --1920 ,ראוונאי - גָאט ןקיטנַײה ןזיּב .גנולמאז-רעכיּב עטסנרע ןא ןרעװ טיוּבעג
 עלופטרעוו רעייז ןופ ןיזאגאמ א ןּבילּבעג קעטָאילּביּב רעשימעדאקא רעד אּב לײטּפָאדִיי
 עכלעוו ןוא ךיז ןּבַײלקרעדנאנאפ וצ ךעלגעמ טשינ רעּבָא זיא'ס עכלעוו ןיא ,ןלאירעטאמ
 רעּבירעד ןיוש זיא סע .טצונעגסיוא טשינ ןצנאגניא טאמיק ,ןרעױדאּב םוצ ,ןרעװ
 רעד אּב לײטּפָאדַי םעד גנולמאז-רעכיּב יד ןּבעגרעּביא ןגעו עגארפ יד טזיײלעג טאמיק
 .קעטָאילּביּב -עכולעמ רעשידנעלסורסַײװ

 ןשידנעלסורסַײװ םענופ ןרָאװעג טלײטעגּפָא קעטָאילּביּב-עכולעמ יד זיא 1926 רעמוז

 -יפארגָאָילּביּב ןוא קעטָאִילּביּב רעלארטנעצ א ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפ ןוא טעטיסרעווינוא
 .-נופ סלא ןעניד קיטַײצניײא לָאז סָאװ ,.ר .ר .ס .וװ ןופ דליּבמָאקלָאפ םאּב עיצוטיטסניא רעש
 ("טלוקסַײװניא , ךָאנ טלָאמעד) עימעדאקא רעכעלטפאשנסיוו רעד ןופ קעטָאָילּביּב עלאטנעמאד
 -סַײװ םענופ ןרָאװעג טקיטעטשאּב זיא סָאװ ,טוטאטס ןיא .טעטיסרעווינוא-עכולעמ ןוא
 ןלײטּפָא-רעכיּב יד ןגעװ ךיז טדער סע ּוװ ,1926 ַײמ ןטי14 םעד סָאקלָאפטאר ןשידנעלסור
 רעד ןופ ליט-דנאטשאּב א סלא לײטּפָא רעשידִיי א טנאמרעד לעיצעּפס טרעװ ,(5 טקנופ)
 ,קעטָאָילּביּב

 ,לײטּפָאדַיי ןראפ רעוט ןלעִיצעּפס א ןעמונעג קעטָאילּביּב יד טָאה 1928 רעּבאיטקָא ןיא
 רעּביא טעּברא רעקיסעמנאלּפ רעד ןופ ּבױהנָא םעד ראפ ןענעכער ןעמ ןעק טַײצ עקיזָאדיד

 ,לײטּפָא םעד
 עלעִיצעּפס ןייק טימ לאזנעייל ןייק טשינ ךָאנ טָאה לײטּפָא רעד סָאװ ,םעד רעּביא

 קיטראפ ףראד סָאװ ,עדַײּבעג רעַײנ רעד ןיא ןַײז טשרע טעװ סָאד) םיא ראפ רעטעּבראטימ
 -אטאק א ןטיירגוצ ןיא רעקירעד םיא םורא טעּברא יד טייטשאּב ,(1920 רעּבאיטקָא וצ ןרעוו
 וצ רעוט ןוא לאזנעייל א ןַײז טעװ סע ןעװ טַײצ רעד וצ גנולמאז-רעכיּב עטריזיגָאל
 .טעּברא ערעטיירּב א ןעלקיוװטנא ןענעק טעװ עמ ןוא םיא

 -עכולעמ רעשידנעלסורסַײװ רעד אּב לײטּפָאדִיי ועד סָאװ ףורעד טקוקעג טשינ
 על א ןקידירפאּב ףראד סָאװ ,גנולמאז-רעכיּב עקיצנייא יד דנאלסורסַײװ ןיא זיא קעטָאִילּביּב
 םענופ גנוריפנָא יד ןגעװטסעדנופ טשינ טייטש ,ןטעּברא עכעלטפאשנסיוו עשידִיי םינימ
 וצ סעּכַײש א רָאנ טָאה סָאװ ץלא ןעלמאז ףראד יז זא ,טקנוּפדנאטש םעד ףא לײטּכָאדִיי
 .רעדנעל עלא ןיא ןוא ןטַײצ עלא ןיא ןדִיי

 -?צנאניפ עקיטציא יד ראפ ןטסָאמעגנָא טינ זיא םענראפ ועשירעלמאז אזא סָאװ ,םעדצוכא
 סָאװראפ ,עּביס א ךָאנ ָאד זיא ,קעטָאִילּביּב-עכולעמ רעשידנעלסורסַײװ רעד ןופ ןטילקכעלגעמ עלע
 :גנוריטקעלּפמָאק רעלאסרעווינוא ןימ אזא ןגעק זיא קעטָאְ;לּביּב-עכולעמ רעד ןופ לײטּפָאדִיי רעד
 רעשיטסילאיצָאס ןופ עכָאּפע רעקיטציא רעד ןיא סָאװ ,םעד ןיא טייטשאּב עּביס עקיזָאדיד

 ,סעיצוטיטסניא עכעלטפאשנסיוו עקירעּביא עלא יװ ,קעטָאְילּביּב יד זומ עיצקורטסנָאקער
 טימ ןעמענראפ ךיז ףראד יז ,ןטסקיטױנ עמאס ןפא טַײקמאזקרעמפוא ריא ןרירטנעצנָאק
 -ציא רעד ןיא ,סָאמ רעטסלאמיסקאמ רעד ןיא ןעק סָאװ ,םעד טימ ,ןטנעָאנ רעמ םעד

 .ןטאטלוזער עטסלופטקעפע יד ןּבעג ,טַײצ רעטסטנעָאנ ןוא רעקיג
 :טשינ לַײװרעד רעּבירעד טלמאז קעטָאילּביּב יד

 עּפָארײא-װערַײמ ןיא רעטלאלטימ ןוא םוטרעטלא ןיא ןדִיי ןגעו ןלאירעטאמ ןייק .1

 ריא ןופ ןסָאלשעגסױא קעטָאילּביּב יד טָאה טימרעד .רעדנעל עשִיעּפָאריײא-טשינ ןיא ןוא
 .ןכארּפש עשִיעּפָארײא ןיא עקִי א דוי לייט ןטסערג םעד רעשפע טעּברא-גנוריטקעלּפמָאק

 -רָאּפמיא טציא ףראד סָאװ) רוטארעטיל עשירעלטסניק עשִיערּבעה ענרעדָאמ ןייק .2
 .(דנאלסיוא ןופ ןרעװ טריט

 יד טָאה טימרעד) ןכארּפש ערעדנא ןופ שידִיי ןיא ןעגנוצעזרעּביא ענרעדָאמ ןייק 3
 ןטסערג םעד טינ ריש טעּברא-גנוריטקעלּפמָאק ריא ןופ ןסָאלשעגסױא קעטָאְילּביּב
 טיג ןימעגלא ןיא .(דנאלסוא ןיא עיצקודָארּפקווד רעשידִיי רעד ןופ לייט
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 יװ ןכארּפש עשיעּפָארײא ןיא עקיאדוי רעד טַײקמאזקרעמפוא רעמ קעטָא;לּביּב יד ּפָא
 :םימַײט ייווצ עקיזָאדיד ּבילוצ עקיארּבעה רעד

 ןשיראצ םענעזעוװעג םענופ עירָאטירעט רעד ףא ןעוועג טשינ טציא זיִּב זיא ,סנטשרע
 ןימ רעד ןרעװ טעּבראאּב ןוא טלמאזעג קירעהעג לָאז סע ּוװ ,קעטָאילּביּב ןייק דנאלסור
 ליפיזא יד זא ,ןגָאז וצ גונעג .(קעטָאילּביּב סגרוּבצניג ןָאראּב רעשפע ץוכ) רוטארעטיל
 .עקיאדוי ןוּכ לײטּפָא ןקירעהעג ןייק טשינ טגָאמראפ קעטָאילּביּב-ןושארטס רענליװ עטמירעג

 רעמ ךאסא ,ךַײלגראפ ןיא טשינ ,ןעק ןליצ עכעלטפאשנסיוו וצ לַײװ ראפרעד ,סנטייווצ
 ,ןרָאטװא יד לַײװ ,םעד ּבילוצ רוטארעטיל עשיערּבעה יד יװ עקיאדוי יד ןרעװ טצונעגסיוא

 ןענַײז ןכארּפש ערעדנא ןוא שיזיוצנארפ ,שילגנע ,שיסור ,שטַײד ןיא ןּבירשעג ןּבָאה סָאװ
 ןיא טפאשנסיו רעד ןופ ךיוה רעד ףא ןענאטשעג ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ ןעװעג ווָאר'ס
 םירּבאכעמ עשיערּבעה טַײהרעמ רעד ןגעװ ןעק עמ  סָאװ ,עויװס ןוא טַײצ רעײז
 .ןגָאז טשינ

 :אזא .ּב .מ .װ רעד אֹּב לײטּפָאדַיי םעד ןריטקעלּפמָאק ןופ ןאלּפ רעד זיא ןצרוק ןיא
 רעד ןיא קורד ןופ סיורא טייג סָאװ ,עלעניגירָא ןוא עקיטכיו רעמ סָאד :שידִיי .1

 יו טמוקאּב קעטָאִילּביּב יד סָאװ ,דנאּבראפנטאר םענופ סעּבאגסיוא עלא ץוכ) טלעװ רערָאג
 .(ןראילּפמעזקע-טכילפ

 --.לג .ד .א עיפארגָאמעד ,קימָאנָאקע ,עטכישעג ןופ טיּבעג ןפא .א :עקַיאדּוי
 -עגנַײרא) עּפָארײא-ךערזימ ןיא רעקירעד ןוא-לטימ ןיא ןדִיי ןגעוו ןלאירעטאמ ןעלמאז
 רעד ןופ טאטלוזער ןיא רעדנעל ערעדנא ןיא טעדליּבעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,םיװּושִיי יד טנּכער
 .(רעטַײװ ןוא 1500 ןופ) טַײצ רעטסַײנ ןוא רעַײנ רעד ןוא (עּפָאריײא-ךערזימ ןופ עיצארגימע

 --ןטעּברא עזעינילעריטנא עכעלטפאשנסיוו ןופ טַײקיטױנ יד טכא ןיא קידנעמענ .ּב
 רעד רעּביא ןלאירעטאמ עטסקיטכיװ ןוא עטסקיטנ עמאס יד ןעמוקאּב וצ ךיז ןעֶימאּב
 .קיטירקלּביּב ןוא עטכישעג רעשידִיי רעטלא

 זיולּב ךיז ןצענערגאּב -- .לג .ד .א רָאלקלָאפ ,רוטארעטיל ,ךארּפש ןופ טיּבעג ןפא .ג
 .שידִיי וצ סעכַײש א ןּבָאה סָאװ ,סעּבאגסיוא יד טימ

 רוטארעטיל רעשִיערּבעה רעד וצ ךיוא זיא ,עקִיאדוי וצ סָאװ גנאגוצ רעקיּבלעזרעד 3
 ןענַײז םיא ןעמוקאּב ףא סָאװ ,לאירעטאמ םעד ןגעװ ךיז טדער ָאד זא ,ךיז טייטשראפ)
 טשינ רעּבָא זיא ץלא סָאד .לג .ד .א עטוילאוו ןקישסיורא ,ןעלטימ-טלעג עלעִיצעּפס קיטיונ
 ,(טלעג ןָא טמוקאּב קעטָאילּביּב יד סָאװ ,רעכיּב יד ךעַײש

 טעּברא-גנוריטקעלּפמָאק ריא ןופ סיוא טסילש קעטָאילּביּב יד סָאװ ,םעד ּבילוצ 4
 עשיעּפָארײא ןיא רוטארעטיל רעכעלטפאשנסיוו רעשידִיי רעד ןופ ןטיּבעג עסיורג-קיטלאווג
 ןקרעמאּב טשינ לָאז קעטָאילּביּב יד ,ראפעג א סיוא רעּבָא טסקאוו ,שִיערּבעה ןוא ןכארּפש
 ראפ קעטָאִילּביּב רעד ןעמוק ץונוצ ןענעק סָאװ ,ןלאירעטאמ עקיטיונ ןוא עקיטכיוו יײר א
 ,ןלאירעטאמ ענעי ןעניז ןיא ןּבָאה רימ .טנעַאנ טציא ןיוש ריא ןענַײז סָאװ ,ןקעווצ יד
 יד עכלעװ ,סעּבאגסיוא עטקורדעג ענעדיישראפ יד רעּביא ןפרָאװעצ קילעפוצ ןענַײז סָאװ
 ָאד יידעק .ןאלּפ ןטייוצ ןפא טעּברא-גנוריטקעלּפמָאק ריא ןיא טלעטשעג טָאה קעטָאִילּביּב
 םעד טַײקמאזקרעמכוא עלעִיצעּפס א קעטָאִילּביּב יד ּפָא טיג ,ןזױלּב עסיורג ןדַײמּוצסױא
 עכעלטפאשנסיוו ,רעכיּבטנאה עשיפארגָאַילּביּב :רוטארעטיל-עיצאמרָאפניא ײלרעלָאק ןעלמאז
 -עטיל עשידָאירעּפ ,ןענַאקיסקעל ,סעידעּפָאלקיצנע ,סעיפארגָאְילּביּב עלעיצעּפס ,ןגָאלאטאק
 ,לג .ד .א רוטאר

 -סיוא סלא ןוא ןעמוזעמ ראפ--ענעדיישראפ ןענַײז ןריטקעלּפמָאק םענופ ןדָאטעמ יד
 .קעטָאְילּביּב רעד אּב דנָאפ-שיוטסיוא ןלעִיצעּפס םענופ רעכיּב ףא שיוט

 ןופ ןטעלּבוד טימ טריטקעלּפמָאק טרעװ קעטָאִילּביּב רעד אב דנָאפ-שיוטסיוא רעד
 ןופ ןוא ,םינאפיוא ענעדיישראפ ףא קעטָאילּביּב ןיא ןַײרא ןעמוק סָאװ ,סעּבאגסיוא ערעטלע
 ןופ ךאמס ןפא .דנאלסורסַײװ ןופ עירָאטירעט רעד ףא סיורא ןעייג סָאװ ,סעּבאגסיוא עַײנ
 וצ טכער סָאד קעטָאילּביּב יד טָאה ,ןצנאטסניא-גנוריגער ערעכעה יד ןופ סולשאּב א



 א קי

 קעטַאזלבביעכוהעמ רעשידנעלסורסַײװ רעד אֹּב לײטּפָא רעשידִיי-ןיײטשניּבור .נ 6

 א ,(25 זיּב 10 ןופ) לָאצ עטמיטשאּב א .ר .ר .ס .װ ןיא גאלראפ ןדעי ןופ ןרעדָאפ
 .דנָאפ-שיוטסיוא ריא ראפ עּבאגסיוא רעדעי ןופ ןראילּפ

 םעניא ןענַײז ,1929 רעּבאיטקָא ןט-1 ןויּב 1928 רעּבאיטקָא ןט-1 ןופ ךעשעמ ןיא
 ןוא עקִיארּבעה ,שידִיי) רעכיּב 3515 ןרָאװעג ןסָאלשעגנַײא לײטּפָא ןשידִיי םענופ ראטנעווניא
 -ץערעּפ רעקסנימ רעד ןופ לייט רעשִיערּבעה רעד ןַײרא ךיוא טייג לָאצ רעד ןיא .(עקיאדוי

 םעד ןרָאװעג ןּבעגעגרעּביא ךעלדנע זיא סָאװ ,("עשידיי-שיסור, ענעזעוועג) קעטָאִילּביּב
 ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעגנַײא זיא רעּבָא לייט רעגיילק א זױלּב ;.ּב .מ .װ רעד אֹּב לײטּפָאדִיי
 .דנָאפ-ןטעלּבוד ןיא קעווא זיא לייט רעטסערג רעד ;לײטּפָאדיי םענופ דנָאפ-טנורג

 עטרירטסיגעראפ 13.500 םורא טלייצעג קעטָאילּביּב יד טָאה 1920 ראוונאי ןטשרע םוצ
 ,שטַײד ,שיסור ןיא עקיאדוי 1700 ןוא שידִיי ןיא רעכיּב 3700 םורא :לָאצ רעד ןופ .רעכיּב
 , ןַײרא טשינ לָאצ רעד ןיא ןעיײג ןלאנרושז .לג .ד .א שילגנע

 ןריטקעלּפמָאק ףא ןרָאװעג טעדנעװעג ,ךיז טייטשראפ ,זיא טַײקמאזקרעמפוא-טּפיוה יד
 רוטארעטיל ענרעדָאמ עלעניגירָא ןוא רעקיסאלק עשידִיי ןפאשנַײא ףא ,לייט ןשידִיי םעד
 .עכעלטפאשנסיוו ַײס ,עשירעלטסניק ַײס שידִיי ןיא

 -שישטַײד ןוא עשידִיי עטסנעעזעגנָא יד טימ גנודניּבראפ ןיא טייטש ליײטּפָאדִיי רעד
 ,עקיטכיװ ןוא עקיטיונ סָאדלא טמוקאּב רע עכלעוו ןופ ,ןעגנולדנאהכוּב ןוא ןגאלראפ עשידִיי
 .קורד ןופ סיורא טייג סע יװ ףעקייט

 טימ ןריטקעלּפמָאק ןופ טיּכעג ןפא ןא ,ןגָאז ,עמזוג םוש ןָא ,טסײרד ןעק עמ
 לײטּפָאדַיי רעד ,1930 ּבױהנָא ,טציא טמענראפ עקיאדוי ןוא סעּבאגסיוא עשידִיי עטסַײנ
 ,דנאּבראפנטאר ןיא טרָא עטשרע סָאד ,קעטָאילּביּבעכולעמ רעשידנעלסורסַײװ רעד אּב
 ןיא ַײס ,ןקעטָאִילּביּב עכעלטפאשנסיו עשידִיי עקידנעטשּבלעז טימ ךַײלגראפ ןיא ַײס
 .ןקעטָאילּביּב עכעלטפאשנסיוו עניימעגלא אּב ןלײטּפָא עשידִיי טימ ךַײלגראפ

 -טפאשנסיו ןופ סעטיּב טעטש ענעדיישראפ ןופ לײטּפָאדיי רעד טמוקאּב טציא ןיוש
 סעטיּב עכלעזא .ךוּב םענעי רעדָא םעד ןימרעט ןטמיטשאּב א ףא ןעַײלוצסױא רעוט עכעל
 עטמיראּבטלעװ עטלא טגָאמראפ סָאװ ,דארגנינעל יװ טָאטש אזא ןופ עליפא ןָא ןעמוק
 ,ןעגנולמאז-רעכיּב עשידִיי

 טגָאמראפ ןעמעלא ךָאנ זא ,רָאלק ,ךיז טייטשראפ ,זיא ןרעפיצ עטכארּבעג-ןּביױא יד ןופ
 טלָאװ יז סָאװ ,םעד ןופ (םעניילק ןייק טשינ ךעלגעמ) לייט א לַײװרעד קעטָאילּביּב יד
 !:טכא ןיא ןעמענ רעֹּבָא ףראד עמ .(סעּבאגסיוא ערעטלע ןופ רעקירעד) ןּבָאה טפראדעג

 ;קעטָאילּביּב רעד ןופ ןעלטימ עלעירעטאמ עטצענערגאּב יד 1
 ,סעּבאגסיוא ערעטלע ןעמוקאּב וצ ץנעדנָאּפסערָאק ךרוד רעש זיא'ס סָאװ סָאד .2

 סָאװ ,ןּכוז ןרָאפמורא ןיילא ףראד עמ ;עיצוילָאװער רעד ראפ ןופ ןרָאי עטצעל יד ןופ עליפא
 ;סעּביס עלעִירעטאמ רעּביא ךעלגעמ טשינ לַײװרעד זיא'ס

 ,ןליצ ,טלעטשעג לַײװרעד ךיז טָאה קעטָאילּביּב יד סָאװ ,ןליצ עטצענערגאּב יד 3
 ףא עמגָאד ןייק טשינ רעּבָא ןענַײז סָאװ ,ןטַײקכעלגעמ עקיטציא יד ןכערּפשטנא לָאז סָאװ
 ןטַײקכעלגעמ עלעירעטאמ יד ןעװ ,טלָאמעד טרעטיירּבראפ ןרעװ ןלעװ יז לַײװ ,קיּבײא
 .ערעסערג ןרעװ ןלעװ

 ףראד ,גנוריטקעלּפמָאק רעקיטציא רעד ןיא טנעמָאמ רעוװיטאגענ רעלעִ;צעּפס א יװ
 עשידנעלסיוא םוש ןייק טשינ לַײװרעד טלמאז קעטָאילּביּב יד טָאװ ,סָאד ןרעװ טנָאמרעד ָאד
 ןופ גנולמאז-רעכיּב א יװ ,קעטָא;לּביּב יד טָאה ,גנוניימ רעזדנוא טול ,ןעגנוטַײצ עשידִיי
 עשידִיי ערעקיטכיו יד סעכָאּפאלָאכעל ןעלמאז טפראדעג ,םענראפ ןשינאקילּבופער א
 .(.לג .ד .א עכעלטנכעוו ,עכעלגעט) עקירעמא ןוא עּפָאריײא ןופ ןענאגרָא-עסערּפ

 א א
* 

 -אטאקדזייּבפעלא ןשיטאמעטסיס א .1 :טגָאמראפ לײטּפָאדִיי רעד טָאה 1928 רעּבאיטקָא זיּב
 ןא .2 ;עקַיאדוי רעשיסור ןופ ןוא סעּבאגסיוא עשידִיי ענרעדָאמ ןופ גָאלאטאק א ןוא גָאל



 281 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאְ;לּביּב

 ;(שיס ור ץוכ) ןכארּפש עשיײּפָארײא עקירעּביא יד ןיא עקיאדוי ןופ גָאלאטאק- זייּבפעלא
 .עקִיארּבעה ןופ גָאלאטאקדזייּבפעלא ןא 2

 -עג ןענַײז ,לאלכיּב קעטָאִילּביּב רעד ןיא יװ טקנוּפ לײטּפָאדִיי םעניא ןגָאלאטאק עלא
 .ךעלטראק ףא ןּבירש

 ןריטנעירָא ךיז זַײװלײט שטָאכ ןוא זיא סע יװ ןצונסיֹוא טנעקעג ךָאנ טָאה עמ ּביױא
 ןגָאז טשינ רעּבָא סָאד ןעמ ןעק ,עקיאדוי ןוא שידִיי םענרעדָאמ ןופ ןגָאלאטאק יד ןיא
 .שידִיי-טלא 'לסיּב םענופ ןוא עקיארּבעה ןופ גָאלאטאק םעד עייגענעּב

 רעּבירא עקִיארּבעה ןופ גָאלאטאק רעד זיא ,ןרָאװעג טנָאמרעד רעירפ ןיוש זיא סע יװ
 -אק רעקיזָאדרעד .לושרָאק רעװקסָאמ ןופ קעטָאילּביּב רעד טימ ןעמאזוצ לײטּפָאדיי םוצ
 רע .טרעװ ןשיטקארּפ ןוא ןכעלטפאשנסיוו םֹוש ןייק טילָאסּבא טאהעג טשינ טָאה גָאלאט
 םיא טימ ךיז לָאז עמ ,ןסָאלשעגסיוא ןעוועג זיא'ס .ןרעװ ןטיּבראפ ןצנאגניא טפראדעג טָאה
 .ךוּב א ןעניפעג טנעקעג ןטלעז םיא טול טָאה'מ לַײװ ,ןצונאּב ןענעק

 ,טעּברא רעלאמרָאנ וצ 1928 רעּבאיטקָא ןיא ןטָארטעגוצ זיא ?ײטּפָאדיי רעד ןעװ
 :סעּבאגֿפוא עקיזָאדיד ןענאטשעג ,גנוטעּבראאּב ןופ טיּבעג ןפא ,רעּבירעד ןענַײז

 .עקיאדוי ןוא שידִיי ןופ ןגָאלאטאק יד ןעמוקלופראפ .1
 -טלא ןוא ןשיערּבעה םעד ןופ גָאלאטאק ןקידנעטשלופ א ַײנסָאד ןופ ןעיוּבפוא .2

 .לייט ןשידִלי
 רוטארעטיל רעד ראפ יוװ--קיטליג ןּבילּבעג ָאד ןענַײז ,עקיאדוי ןוא שידִיי ךעַײש טָאװ

 -עיצאזיגָאלאטאק יד ,םעטסיס-עיצאקיפיסאלק עלאמיצעד יד -- ןכארּפש עשִיעּפָאריײא ןיא
 .לאלכיּב קעטָאילּביּב-עכולעמ רעשידנעלסורטַײװ רעד ןופ ןדָאטעמ-עיפארגָאלאטאק ןוא

 רעטסקידנגעװרעּביא רעד לַײװרעד וויטאטיטנאווק זיא סָאװ ,עקיארּבעה ךעַײש סָאװ
 םעטסיס עסיװעג א סיורָאפ ןופ ןרעװ טעּבראעגסיוא טזומעג ָאד טָאה ,ליײטּפָאדִיי ןיא לייט
 .טעּברא-ריזיגָאלאטאק רעד ןיא

 ףעטסנודג טשינ סױרָאפ ןופ זיא סָאװ ,עיצאזיגָאלאטאק א ןופ טאטלוזער ןיא ןלָאז'ס יידעק -
 ךיז ןצונאּב ןיא ןטַײקירעװש ענעדיישראפ ןייק ןסקאווסיוא טשינ ,טעּבראעגכרוד קיטַײזלא ןוא
 עלא ראפ לָאמ ןייא לָאז רוטארעטיל לייט רעשיערבעה רעד יידעק ;לאירעטאמ-רעכיּב ןטימ

 ןרעקוצמוא רעמ ךיז ןעמוקסיוא טשינ לָאז סע ,ןרעװ טלעטשעגקעווא ןוא טעּבראאּב לָאמ
 -עג ָאד טָאה - ימ ןוא עיגרענע םוכס ןקיטלאווג א ןעמענוצ ףראד סָאװ, טעּברא רעד וצ
 ,םעטסיס-ריזיגָאלאטאק א ,טעּבוא רעד ןיא םעטסיס עסיוועג א ןרעװ טעּבראעגסיוא טזומ
 -רעכיּב םעד רעשרָאפ ןראפ ןלעטשרָאפ ןוא ןקעדפוא ןפיוא ןטסלאמיסקאמ ןפא לָאז סָאװ
 : .לא;רעטאמ

 -ײרּפשראפ קראטש רעד ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא ןטולכאל ,סנטשרע ,רעּבירעד זיא'ס
 (.דנא .א גרעּבדירפ ,וָאקאינעּב) עיפארגָאְילּביּב רעשִיערּבעה רעד ןיא דָאטעמ רעט
 ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא םעד טָאטשנא ."רעטרעװ ענעגייא טימ, ךוּב א ןּבַײרשאּב וצ
 ,ךיז טײטשראפ) טאלּבלטיט רעד טיג סע סָאװ ,טסקעט םעד טימ ךוּב א ןּבַײרשאּב
 -נסיװ רענרעדַאמ רעד רעמ טכערּפשטנא סָאד .(זיא קיטיונ סָאװ קידנּבעגוצ ןוא קידנצריק
 .עיפארגָאִילּביּב רעכעלטפאש

 -ָאיצידארט רעשִיערּבעה רעד ןופ טיקשיפיצעּפס יד טייטשאּב ,טנאקאּב יװ זיא ,סנטייווצ
 -עגסיוא ןרעװ ןעגנוּבַײרשאּב עשיפארגָא;לּביּב יד סָאװ ,םעד ןיא עיפארגָאִילּביּב רעלענ
 םעד טול רָאנ ,םירּבאכעמ יד ןופ ןעמענ-עילימאפ יד ןופ ןייּבפעלא ןטיול טשינ טלעטש
 רעשיערּבעה רעכעלטלעװ ,רענרעדָאמ רעד ןיא עליפא .ןעלטיט-רעכיּב יד ןופ זייּבפעלא
 -ילֹּביּב רעשִיערּבעה רעד .טיהעגּפָא לייטמוצ עיצידארט עקיזָאדיד ךָאנ טרעװ רוטארעטיל
 ץוכ) ןעלטיט ןופ סקעדניא ןא רָאי ןדעי ,לשַאמעל ,טיג "רפס תירק, לאנרושז רעשיפאהגָא
 םענופ ךעשעמ ןיא ןענַײז סָאװ ,רעכיּב יד ןופ (םירּבאכעמ ןופ ןעמענ יד ןופ סקעדניא ןא
 .םיא ןיא ןרָאװעג ןּבירשאּב רָאי



 קעטָאָילּביּב-עכולעמ רעשידנעלסורסַײװ רעד אּב לײטּפָא רעשידִיי-ןײט שניּב ור .נג 8

 ןופ עּבאגסיוא עַײנ יד ןַײז טיוּבעג טעװ עיצידארט רעקיזָאדרעד טימ גנאלקנייא ןיא
 ןקיּבלעזמעד ףא .(= קורד םֹוצ טיירגעג טציא טרעװ סָאװ (:"םירפסה רצוא, סוװָאקאינעּב
 תיּב  ןָאקיסקעל רעשיפארגָאילּביּב סגרעּבדירפ .ד .כ טלעטשעגנעמאזוצ ךיוא זיא רעגייטש
 .(ןונ ּפָאס זיּב לַײװרעד סיורא .1929--1928 ןּפרעװטנא) "םירפס דקע

 רעטלא רעד עייגענעּב טקיטכעראּב רעשפע זיא םעטסיס עלענָא;צידארט עקיזָאדיד בוא
 -ושעּב זא ,רעּבָא רימ ןטלאה ,רוטארעטיל רעזעִיגילער (רענרעדָאמ עליפא לייטמוצ ןוא)
 עכעלטלעוו ןוא ענרעדָאמ יד ןּבַײרשאּב ןסייעּב ןענעכער טשינ ריא טימ ךיז רימ ןענעק ןפיומ
 ףראד עיצידארט עקיזָאדיד .עכעלטפאשנסיוו ַײס ןוא עשירעלטסניק ַײס רוטארעטיל עשִיערּבעה
 רעדנא ןא ןיא רָאטװא ןא ןופ יװ ,רָאטװא ןשִיערּבעה ןכעלטלעוו א ןופ קרעװ עלא .ןכערּב ןעמ
 ןיא טשינ ןוא טרָא ןייא ןיא ןרעוװ טרירטנעצנָאק גָאלאטאקדזייּבפעלא ןיא ןפראד ,ךארּפש
 זיא ןפיוא אזא ףא ןוא .ןעלטיט-רעכיּב יד ןופ זייּבפעלא םעד טױל רעטרע ענעדיישראפ
 לײטּפָאדִיי ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,לייט ןשִיערּבעה םענופ גָאלאטאק רעד ןרָאװעג טיוּבעג
 .קעטָאִילּביּב-עכולעמ רעשידנעלסורסַײװ רעד אֵּב

 1929 רעּבאיטקָא זיּב 1928 רעּבאיטקָא ןופ ךעשעמ ןיא זיא גָאלאטאק רעקיזָאדרעד
 ',סנטשרע ,לענש יוא טריפעגכרוד ןרָאװעג זיא טעּברא יד .ןרָאװעג טיוּבעגפוא ןצנאגניא
 וצ ןעװעג ךעלגעמוא זיא'ס זא ,רָאלק .עּבאגפוא-גָאלש א יװ ןרָאװעג טלעטשעג זיא יז לַײװ
 .גָאלאטאק א ןָא לייט ןשִיערּבעה םעד סָאמ רעטסדנימ רעד ןיא ןצונסיוא ןוא ןריטקעלּפמָאק
 ײלרעלָאק ןופ ףליה רעד טימ ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא טעּברא יד לַײװ ראפרעד ,סנטייווצ
 -נופ ןטעּבראוצכרוד ןעמוקעגסיוא טשינ זיא'ס .ןגָאלאטאק ןוא רעכיּבטנאה עשיפארגָאָילּביּב
 .ךוּב ןדעי ןיילא ךעלטנורג ןוא ַײנסָאד

 ןיא סָאװ ,רעקיּבלעזרעד ןכירטש עניימעגלא ןיא זיא ןּבַײרשאּב ןופ רעגייטש רעד
 ןשיטאיזא ןיא "אנאידנאילדירפ אקעטָאילּביּב , רעד ןופ גָאלאטאק ,"השמ תלהק, סרעניװ .ש
 -סיוא רעקיזָאדרעד .דארגנינעל ןיא .ר .ר .ס .פ ןופ עימעדאקא רעכעלטפאשנסיוו רעד אּב ייזומ
 רענרעדָאמ רעד ןופ ךיוה רעד ףא םעַײהדא ךָאנ טײטש סָאװ ,גָאלאטאק רעטנכייצעג
 -ריזיגָאלאטאק רעד ןיא ןרָאװעג טצונעגסיוא קראטש זיא ,עיפארגָאִילּביּב רעכעלטפאשנסיוו
 .לײטּפָאדִיי םענופ טעּברא

 ,רעכיּב יד אּב .1 : עניוזא ןענַײז גָאלאטאק סרעניו טּבאגעל ןעגנורעדנע עקיטכיוו רעמ יד
 רעדָא ןעמָאנ סרעּבאכעמ ןופ טרעװ ןעלטיט ערעייז טול טלעטשעצ ןוא ןּבירשאּב ןרעוו סָאװ
 -ָאמ ןופ רעכיּב .2 .לטיט-ךוּב םוצ לטראק-סגנוקישּפָא ןא ןּבעגעג קידנעטש ןעמָאנ-עילימאפ
 ןוא ןּבירשאּב ןרעװ (רוטארעטיל-עלָאקסאה לייט רעטסערג רעד) ןרָאטװא עכעלטלעוו ענרעד
 ךָאנ ןּבירשאּב טרעװ סָאװ ,ךוּב םעד אּב .3 .ןרָאטװא יד ןופ ןעמענ-עילימאפ יד ךָאנ טלייטעצ
 טימ רעשפע ןעק ךוּב סָאד זא ,קעּפָאס א ןאראפ זיא'ס רָאנ ,רעּבאכעמ ןופ ןעמָאנ-עילימאפ םעד
 לטראק-סגנוקישּפָא ןא ןּבעגעג טרעוו ,לטיט-ךוּב םעד טול ןרעוו ןּבירשאּב טכער ןקיּבלעזמעד
 טעדנעװעגנָא טשינ ןענַײז סע .4 .רעּבאכעמ םענופ ןעמָאנ-עילימאפ םוצ לטיט-ךוּב םענופ
 ןאראפ ןענַײז סָאװ ,ןעגנוכַײװּפָא עשיפארגָאילּביּב ָאיּב ןוא עשיגָאלאענעג עכלעזא ןרָאװעג
 סָאװ ,יד ןופ עמישער יד ןרָאװעג ןזָאלעגסיױרא ךיוא ןענַײז סע .ןרעניװ .ש אֹּב ליפ יוזא
 .(סעמָאקסאה) סעיצצּבָארּפַא יד ןּבעגעג ןּבָאה

 יּפָא ןשיפארגָאְילּביִּבָאְיּב א טָאה סָאװ ,גָאלאטאק סרעניװ טימ ךַײלגראפ ןיא
 -אּב יד .גיֹונּפָא ןשיראקעטָאילּביּב ייר א לײטּפָאדיי םענופ גָאלאטאק רעד טָאה ,גונ
 (כ סָא) טפעה (ןטצעל) ןטעּביז ןיא יו יוזא טאמיק ןּבעגעג זיא ךוּב ןדעי ןופ גנוּבַײרש
 ןופ גנוּבַײרשאּב עשיפארגָאְילּביּב יד .1918 ןיא סיורא זיא סָאװ ,גָאלאטאק סרעניװ ןופ
 -עגלא רעד .ןטפעה עטשרע יד עּבאגעל טצריקעג קראטש זיא טפעה םעד ןיא ךוּב ןדעי
 -מָאק ןוא טאלּבלטיט ןופ גנוּבַײרשאּב יד טנורג סלא ןעמענ) ןּבַײרשאּב רעגייטש רעניימ
 .רעקיּבלעזרעד ןּבילּבעג רעּבָא זיא (םינאפיוא ענעדיישראפ ףא יז ןריניּב

 .39 טַײז .1927 ןילרעּב .װ דנאּב ,8080180-814005. ןיא לקיטרא סרָאש .ּפָארּפ עז (}

 ,210081880271/0 0 0680810216 טמ6 רא18860802816 468 /0606מ6טו057 1928, 8. 610.--:עז (2
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 ,רוטאנגיס-קעטָאילּביּב רעד ץוכ ,ןענַײז ,לײטּפָאדי ןיא גָאלאטאק םענופ לטראק ןדעי ףא
 ,ןרעניװ ,ןװָאקאינעּב אֹּב טָאה ךוּב רענעּבירשאּב רעד סָאװ ,ןרעמונ יד ןרָאװעג ןּבעגעג ךיוא
 םענעּבירשאּב םעד ןגעוו ןּבעגעג ןּבָאה סָאװ ,רעכיּבטנאה עשיפארגָא;לּביּב ערעדנא ןוא ןגרעּבדירפ
 .ּב .מ .וװ רעד אּב לײטּפָאדְיי םענופ לטראק רענעּבעגעג רעד יו ,עיצאמרָאפניא עהעיונעג ךךֹוּב
 רעכיג סָאװ ןעניפעג וצ רענעייל םעד טַײקכעלנעמ א ןּבעג יידעק ,ןרָאװעג ןוטעג זיא סָאד
 .ךוּב םעד ןגעוו עיצאמרָאפניא ערעיונעג

 -עגנָא ךיוא זיא א א יד רעּביא טעּברַא רעקידרעטַײװ רעד ןופ ןאלּפ םעביא
 -טנאה עשיפארגָאָילּביּב עקיטכיוורעמ יד ןופ ןראילּפמעזקע עלעִיצעּפס ןפאשוצנַײא טקרעמ
 רעד סָאװ ,רוטאנגיס יד גנוּבַײרשאּב רעשיפארגָאילְּביּב רעדעי אּב ןּבַײרשוצ ןוא ּרעכיּב
 ךיז ןענעק טכַײל לָאז רענעײל רעדעי יידעק ,לײטּפָאדי םעניא טָאה ךוּב רענעּבירשאּב
 ,לײטּפָאדִיי םענופ גָאלאטאק- קעטָאילּביּב םענעּבירשעג ןטיול רָאנ טשינ ךוּב א ןּבַײלקסיױא
 .רעכיּבטנאה עשיפארגָאילּביּב עטקורדעג ענעדיישראפ טול ךיוא ךָאנ

 -ניא ןא ,םורא יוזא ,ךיז טימ רָאפ טלעטש לייט ןשיערּבעה םענופ גָאלאטאק רעד
 .םירּבאכעמ ןופ ןעמענ-עילימאפ ןוא ,ןעלטיט-רעכיּב ןופ גָאלא טאקדײּבפע לא ןכעלטַײה

 םענופ גָאלאטאק ןשיטאמעטסיס א ןופ עגארפ רעטריצילּפמָאק רעייז רעד ךעַײש סָאװ
 טצונעגסיוא ןרעװ"סע :ןפיוא אזא ףא לַײװרעד ןרָאװעג טזיילעג יז זיא ,לייט ןשִיערּבעה
 -אק רעד ,לשָאמעל--.ןסיו ןופ ןטיּבעג ענעריישראפ ןופ ןגָאלאטאק עטקורדעג לָאמארעדיוװ -

 -בעה ןיא רוטארעטיל רעשיטירק-שירארעטיל ןוא רעשירעלטסניק רעַײנ רעד ןופ גָאלאט
 -ארגָאְילּביּב סנילטייצ .וװ ;קעטָאְ;לּביּב רעמיאלָאשורעי יד טזָאלעגסיורא טָאה'ס סָאװ ,שְלער
 -עלָאקסאה רעד ןופ ("אנאינַאסלעדנעמ-טסָאּפ אק;ארּבעה אקעטָא;לּביּב ,/ ובא רעשיּפ
 -ּביּב, סמעלָאש .ג ;(8 ןילרעּב ;שטַײד) "עסערּפ עשיערּבעה יד, סנַיל .י ;רוטארעטיל
 ןטנָאמרעדרע;רפ םעניא ,גרעּבדירפ וצ טגָאז ,וועגא .לג .ד .א א איפארגָאלל
 -יימגעלא רעד ןקורד ןקידנע ךיז טעוו'ס יװ םעדכָאנ ,ןּבעג וצ ,ןָאקיסקעל ןשיפארגָאָללּביּב
 : .ןטיּבעג ענעדיישראפ יד טול רעכיּב לד ןופ סעמישער ךיוא -- לייט רענ

 רעייז זיא רוטארעטיל רערעטלע רעשִיערּבעה רעד ןופ קיטאמעטסיס א ןופ עגארפ יד
 -יסאלק עלאמיצעד יד ןדנעװנָא טשינ טאמיק ןעמ ןעק ָאד לַײװ ראפרעד ,טריצילּפמָאק
 רעד ןיא ןעמונעגנָא זיא סָאװ עי ענרעדָאמ רעדנא ןא -יװ טקנופ) עיצַאקיּפ

 ןימ א טימ ןוט וצ ָאד ןּבָאה רימ דלאּביװ זא ,רָאלק רעּבָא זיא'ס .לאלכיּב .ּב .מ .װ -
 -נסיוו ראפ ךעלסילשסיוא (סָאמ רעניילק א ןיא) טצונעגסיוא ןרעװ ןעק סָאװ ,רוטארעטיל
 -עטסיס א .קידנענערּב יוזא טשינ קיטאמעטסיס א ןופ עגארפ יד זיא ,וקעוװצ עכעלטפאש
 ןעמעוו ,רענעיל-ןסאמ א טימ ןוט וצ טָאה עמ ּוװ ,טְרָאד קיטיונ טגנידאּבמוא זיא קיטאמ
 ןופ סעּפע ףראד סָאװ ,רעוט-טפאשנסיו רעד רעּבָא .רוטארעטיל ןרידנעמָאקער ףראד עמ
 ,ףראד רע ךוּב ןכלעװ ,סָאװ סיורָאפ ןופ לײט ןטסערג ןיא סייוו ,רוטארעטיל ןימ םעד
 .גָאלאטאקדזייּבפעלא .רעד ןעניד טנכייצעגסיוא ןעק וצרעד ןּוא -

 -עג קיצניװ רָאג ָאד ןעק קעטָאילּביּב רעד ןיא רענעיײל יד טימ טעּברא רעד ןגעװ
 לײטּפָא רעשידִיי רעד טָאה -- ןעוועג טנָאמרעד ןיוש זיא'ס.יוו -- סָאװ ,םעד רעּביא ןרעוו טגָאז
 ערעכעה ןופ רערעהוצ ןוא רענעייל עכעלטנייוועג  .לאזנעייל ןַײק טשינ לַײװרעד ךָאנ
 ןפא ןענעײל וצ זיולּב רעכיּב ,עניימעגלא יװ טקנוּפ ,עשידִיי ןעמוקאּב ןטלאטשנא-ןרעל ;

 -טימ א ןאראפ קידנעטש טשינ ,ןרעיודאּב םוצ ,זיא'ס ּוװ ,לאזנעייל םעניימעגלא ןיא ,טרָא
 יד ןצונאּב םוצ לאזנעייל ןיא ןעייטש רענעייל יד ראפ .שידִיי ןענעק לָאז סָאװ ,רעטעּברא
 טימ ןעמענ ףא רעכיּב .רעכיּב (עקיאדוי) עשיסור ןוא עשידִיי ןופ ןגָאלאטאק עשיטאמעטסיס
 -עּבראטימ ,רעוט עכעלטפאשנסיוו יד (לָאצ רערעסערג א ןיא עליפא) ןּבעגעגסיורא ןרעוװ ךיז
 רעטעּבראטימ ,עימעדאקא רעכעלטפאשנסיוו רעשידנעלסורסַײװ רעד אּב רָאטקעסדִיי ןופ רעט
 ,טעטיסרעווינוא-עכולעמ ןשידנעלסורסַײװ ןופ טעטלוקאפ ןשיגָאגאדעּפ םאֹּב לײטּפָאד;י םענופ
 .לג .ד .א רעוט עכעלטפאשטריוו ןוא עשיטילָאּפ עכעלטרָאװטנאראפ יד
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 .סָאד ןענַאמרעד וצ ַײדעק זיא ,ךרוד טריפ לײטּפָאדִיי רעד סָאװ ,ןטעּברא ערעדנא ןופ
 - ןעטעלויב ןשיפארגָאָ;לּביּב ןקידשעדיוכ םעד ןופ לייט 7 םעד קורד םוצ ןטיירגוצ
 - רעמאק'רעכיּב עשידנעלסורסַײװ יד סיורא טזָאל סע סָאװ ,,,:1סהח16 66:גועסאגזיה ,4קצאָצ =

 . טרירטסיגער טרעװ ןעטעלויּב םעד ןיא .קעטָאָילּביּב רעד אב ָארויּב עשיפארגַאילּביּב יד ןוא
 י רעדנוזאּב .ר .ר .ס .װ ןֹופ עירָאטירעט רעד ;ףא קורד ןופ סירא טײג סע סָאװ ,ץלא
 1929 -- 1928 ןיא ןּבעגסיורא ןוא ןריטקַאדער סָאד ןרעװ טנָאמרעד ָאד ףראד
 . (ןטַײז 72) "דנאּבראפנטאר ןיא עסערּפ עשידִיי יד, :ןטעּברא עשיפארגָאילּביּב סעצינשזריק .א
 עגנָא ויא ויטקעּפסרעּפ רעד ןיא .(ןטַײז 26) "דנאלסורסַײװ ןיא עסערּפ עשידִיי יד, ןוא
 ןרָאי יד ןיא .ר .ר .ס .װ ןיא עיצקודָארּפ-רעכיּב עשידִיי יד , טעּברא ןא ןקורדוצּפַא טקרעמ
 = .ןייגסיורא ּרעילוגער ןּבױהעגנָא טָאהס ןעװ טַײצ רעד זיּב .ה .ד ,'1924+7

 , ,0162116 06 טאהויה ,(חצאא *

 .ןרָאטקעריד יד ןופ גנוטאראּב רעשידנאּבראפלא רעטירד רעד ןופ סולשאּב םעד טול
 רעשידנעלסורסַײװ רעד ףא זיא (1927 ,טראמ 17-14 ,װָאקראכ) ןרעמאק-רעכיּב יד ןופ
 ןשיסורסַײװ ,ןשידִיי םעד ןּבעגסיױרא ןופ טעּברא יד ןרָאװעג טגיילעגפורא רעמאק-רעכיּב
 ".ר.ר.ס.פ ןופ רעקלעפ יד ןופ עיפארגָאָילּביּב , עירעס רעניימעגלא רעד ןֹופ לייט ןשיליױּפ ןוא
 6 טעװ סָאװ ,ןוּברָאי ןשיפארגָאִילּביּב ןטשרע םעד טציא רעּבירעד טיירג לײטּפָאדִיי רעד
 - ןיא (ןעלקיטראילאנרֹושז ךיֹוא) עיצקודַארּפ-קורד רעד ןופ עמישער עקידנעטשלופ א ןטלאה
 :ךוּבלמאז ןיא ,םעד ןגעװ עז) .1929 ןוא 1928 ןרָאי יד ראפ דנאּבראפנטאר
 ןטַײז ,1928 ,װָאקראכ טמסװסזװקװװת 8 (00/' א אהושאמווס הותההװזז (00װחאא סי

1--192), 
 / רעד אּב לײטּפָא ןשידִיי םעניא טעּברא רעקידרעטַײװ רעד ןופ ןוויטקעּפסרעּפ יד ןגעוו

 :סָאװ טָא ןרעװ טגָאזעג ץרוק רָאג ָאד ןעק ,.ּב .מ .װ
 רעטיוּבעגסיוא-לעיצעּפס ,רעַײנ רעד ןיא (1920--21 רעטניוו-טסּבראה) ןייגרעּבירא ןטימ

 ןופ גנורעסערגראפ רעקידנטַײדאּב רעד טימ -- ןדנוּבראפ טימרעד זיא'ס סָאװ -- ןוא עדַײּבעג

 יַלְס ,ןרעדנע ךאסא ףא רָאג ךיז טעװ ,טעשזדויּב ןוא רעטעּבראטימ-קעטָאִילּביּב לָאצ רעד
 . םעד ןיא ןוא לאלכיּב קעטָאילּביב רעד ןיא טעּברא עכעלרעסיוא יד ַײס ,עכעלרעניא יד
 .טארפיּב לײטּפָא ןשידיי

 ףורא טלָאמעד טעװ ,רעדנעּב 150,000 םורא טציא טלייצ סָאװ ,לאלכיּב קעטָאְילּביּב יד
 ;טעּברא רעװָאסַאמ-ךעלטפאשלעזעג ןוא רעכעלטפאשנסיוו רעטסנרע ןופ געװ ןטיירּב ןפא
 רעקילָאצנָא רעד ןיא טרָא ןרעקיטכיװ ןוא ןרעסערג א ךךָאנ ןעמענראפ טלָאמעד טעװ יז
 רעד קנאדא ןרָאװעג טיּבעגסױא ןענעז סָאװ ,סעיצוטיטסניא עכעלטפאשנסיוו ייר
 .עיצילָאװער-רעּבאיטקָא
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 סעדָא ןיא קעטָאִילּביּב עכעלטנפע עשיכולעמ יד

 עכעלטנפע רעסעדָא יד טעדנירגעג ךיז טָאה'ס טניז רָאי טרעדנוה טרעוו רָאֵי סקיטנַײה = -
 -ָאוװער רעד זיּב--(! קעטָאילּביּב עכעלטפאשלעזעג דנאלסור ןיא עטשרע עקיזָאדיד .קעטָאילַּבּב
 עטשרע יד ןופ טָאה--קעטָאילּביּב עכעלטנפע עשיטָאטש רעֶסעדָא ןפורעג ךיז יז טָאה עיצויל
 ןצנאג ןראפ רעמאק-רעכיּב עכעלטפאשנסיוו א ןרעוװ וצ עבאגפוא ןא ךיז ראפ טלעטשעג ןרָאי
 .ילּבפוא-רוטלוק ןַײז ןופ דָאירעּפ םעניא ןטָארטעגנַײרא ןאד זיא רעכלעוו ,טנאק ןשיסּורַײנ
 ןעמוקאּב ןּבױהעגנָא טָאה סָאװ ,דנאלסור ןיא עטשרע יד ןעװעג זיא קעטָא;לּביּב יד
 עקיזָאדסָאד טרעװ רָאי 1847 ןופ .(* ראילּפמעזקע ןשירָאטאגילּבָא ןקיטרָא ןא ראי 1834 ןופ
 -נא יר עצנאג א .זאקוואק ףא ןענַײשרעד סָאװ ,סעּבאגסיא עלא ףא טיירּפשראפ טכער
 -ַאְיְלֹּביִּב יד .רעכיּב ֹוצ ריא ןקיש ,עשידנעלסיוא ןוא עשיסור ,ןטפאשלעזעג ןוא ןטלאטש
 ןצנאג םוצ ןֹוא סעדָא וצ סעכַײש א טָאה סָאװ ,ץלא טײרּב וצרעד טרינָא;צקעלָאק קעט
 .ראילּפמעזקע-רוזנעצ א טעטימָאק-רוזנעצ םענופ טמוקאּב ןוא ,טנאק

 רעסעדָא יד ןשיװצ רעטרע עטשרע יד ןופ םענייא קעטָאילּביּב יד טמענראפ ךִיג רָאג
 -רעכיּב עטקנעשעג ר א טימ טרעכַײראּב טרעוו רעציוא-רעכיּב רעד .ןטלאטשנא-גנודלִיּב
 -םערָאד ןופ עיגָאלָאעכרא ןוא עטכישעג רעּביא גנולמאז-רעכיּב סווָאקשטארוּב .א .פ ; ןדנָאּפ
 טפאשלעזעג רעקיטעטלױװ רעשיוואלס רעסעדָא ןופ קעטָא;לּביּב ,(רעדנעּב 3.116) דנאלסור
 ןוא קימָאנָאקע ,ץנעדַהּפסירוי רעּביא גנולמאז-רעכיּב סָאקנעזראּב .א .א ,(רעדנעּב 2.64)
 1.242) קינכעט רעּביא גנולמאז-רעכיּב עלעִיצעּפס סווָאנַאמיט .יא .וװ ,(רעדנעּב 1.500) עטכישעג
 -נעּב 7,000ויּב) רוטארעטיל ןוא"עטכישעג ,טסנוק רעּביא סעּבאגסיוא סילזאראמ .ג .ג ,(רעדנעּב
 -אֹּב ןפיוא ןשיייכיטס א ףא קעטָאִילּביּב יד טרעװ רָאי 1917 ןופ .ערעדנא ךאסא ןוא (רעד
 -עגנַײרא ןענַײז סָאװ ,רעכיּב לָאצ עניימעגלא יד .סעִיצקעלַאק-רעכיּב ייר א טימ טרעּכַײר
 יד ראפ .רעדנעּב 2300.000 אּב ןָא טפערט 1927 1911 דָאירעּפ ןיא קעטָאִילּביּב ןיא ןעמוק
 ןופ קעטָאְילּביּב סעזדרוטס .ס .א ןענעכער ןעמ ףראד טרעװ רעיײנ טול עטסדנטַײדאּב
 ענעטלעז ןופ עיצקעלָאק יד ,(רעדנעּב 2000 זיּב) .ה .י אצווו--אצו ראפ רעכיּב עשידנעלסיוא
 2.500 זיּב) רָאי 1919 ןיא טקנעשעג טָאה יַאטסלָאט .מ .מ סָאװ ,סעּבאגסיוא עשירעלטסניק
 טעטימָאק רעכעלטפאשלעזעג רעד סָאװ ,עקנארכָא רעד ןופ קעטָאילּביּב יד ןוא (רעדנעּב
 -שירָאטסיה ןסיורג א רעייז טָאה קעטָאִילּביּב עקיזָאדיד .רָאי 1919 ןיא ןּבעגעגרעּביא יז טָאה
 .טַײטאּב ןרענָא;צולָאװע ר

 ןטקעלּפמָאק-גנושַײצ ןוא ןרושָארּב ,רעכיּב 800.000 קעצָאילּביּב יד טגָאמראפ טציא
 ןענַײז סָאװ ,רעכיּב עטריזיגָאלאטאקראפ טינ ,295.193 -- רעכיּב עטריזיגָאלאטאקראפ ןופרעד
 250.000 אּב - ןדנָאפ ענעּבילקרעדנאנאפ ןַײק טינ ,166.747 -- רענעייל ןראפ ךעלטירטוצ רעּבָא
 .רעדנעּב 15.000 -- דנָאפןטעלּבוד ,רעדנעּב

 .ןקעטָאִילּביּב-גנוריגער זיולּב ןעוועג דנאלסור ןיא ןענַײז ריא זיּב (

 1837--1831 ןרָאי יר ןיא זיא סָאװ ,ןישוװװעל .יא .א ,קעטָאילּביּב ןופ רעדנירג ןוא רָאטאיציניא רעד (?

 קעטָאְילּביּב ןיא ןלעטשוצ ןגעװ  גנונעדרָאראפ א ןּבעגעגסיורא טָאה ,סעדָא ןופ קינלאשטאנָאדארג ןעװעג

 -נייא יד טלָאמעד ,ַײרעקורד רעשיטָאטש רעד ןיא טקורדעג טרעװ סָאװ ,קרעװ ןדעי ןופ ןראילּפמעזקע-טכילפ ייוװצ

 .סעדָא ןיא עקיצ



= 
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 רעד טױל ,ןיז ןכעלטפאשנסיוו ןיא ןּבילקענוצ טֹוג ןענַײז סָאװ ,ןדנָאפ עריא טול
 -עּפס רעד טיול ךיא יװ ,רענעײל םעד ןענידאּב ןופ טארּפ ןיא גנוראפרעד רעסיורג
 ,רעטעמ .ווק 1.620 ןופ ךעטעש א טימ) עדַײּבעג רעטאטשעגסיוא-טוג שינכעט רעלעיצ
 סרעדנוזאּב ,קעטָאילּביּב .רעסעדָא יד זיא--,רָאי ןט-1907 ןיא ןרָאװעג טיוּבעגסױא זיא סָאװ
 -נסיוו עטסערג יד ןופ ענייא ןרָאװעג ,עיצוילָאװער רעד סאשעּב ןגנוּברעװרעד יד ךָאנ
 טנכערעגנַײרא יז יא ראפרעד ןוא ,דנאּבראפנטאר ןצנאג םעניא ןקעטָאילּביּב עכעלטפאש
 ןטשרע םענופ קידנעמוקאּב ,עניארקוא ףא ןקעטָאילּביּב עשיכולעמ יד ןשיװצ ןרָאװעג
 "קעטָאילּביּב עכעלטנפע עשיכולעמ רעסעדָא ןעמָאנ םעד 1922 רעּבאיֵאנ

 טעשודויּב ןקידעמָאכלימראפ ןטימ ךַײלגראפ ןיא זיא קעטָאְילּביּב ןופ טעשזרויּב רעד
 ליײט-טלעג רעד זיולּב ןָא טפערט גָאט ןקיטנַײה אֹּב .לָאמ 4 ןיא יװ רעמ ןסקָאװעגסיױא
  ףפערט סָאװ ,רעכיב עשירָאטאגילּבָא ןּבעגוצ ךָאנ ןעמ ףראד וצרעד) לּבור 60.000 רעכעה
 .(ךעלרעי לּבור 25,000 ןופ רעקינייװ טינ ןָא ךיוא

 ."רעלקפּוטילָאּפ-טּפיוה , ןופ סושער ןיא ןענופעג ךיז קעטָאילּביּב יד טָאה ןרָאי ייר א
 עכעלטפאשנסיו טימ גנוטלאווראפ רעד ןופ סושער ןיא רעּבירא יז זיא 1928 לערּפא ןופ
 ."טפאשנסיוורקוא,-- סעִיצוטיטסניא

 -ךעלטפאשנסיוו ריא ןוא קעמָאילּביּב רעד אּב ןלײטּפָא יד ןופ טַײקיטעט עשיטקארּפ יד
 ,טציא זיּב יװ ,רעטיירּב ךָאנ טַײקכעלגעמ עליפ יד ריא ןּביג טעּכְרא עשירעשרָאפסױא
 -נסיוו עכַײר די ןצונסיא ןוא טנָארפ-רעלקפּוטלוק ןפא טעּברא ריא ןעלקיוורעדנאנאפ
 .ןדנָאפ-רעכיּב עכעלטפאש

 -עּפָא יד .רעטעּבראטימ עכעלטפאשנסיוו 12 ןירעד ,ןאמ 48 ןטעּברא קעטָאִילּביּב ןיא
 טימ קעטָאילּביּב יד ןריטקעלּפמָאק ראפ לַײטּפָא םעד ןשיװצ טלייטראפ טרעװ טעּברא-עיצאר
 -ניא ,גנוטיהּפָא-רעכיּב ןוא ץונאּב-רעכיּב ראפ לײטּפָא םעד ,ייז ןריזיגָאלאטאק ןוא רעכיּב
 רעסעדָא ןופ לײטּפָא םעד ,םזינינעל ןוא םזיסקראמ ראפ טעניּבאק ,ַארויּב-עיצאמרָאפ
 .סעּבאגסיוא ענעטלעז ןופ לײטּפָא םעד ןוא טנאק

 זיִּב טמוקאּב עיצאזיגָאלאטאק ראפ ןוא קעטָאִילּביּב יד ןריטקעלּפמָאק ראפ לײטּפָא רעד
 -ֵילּביּב רעד ןופ גנוריטקעלפמָאק רעד ראפ לאווק-טנורג רעד .רָאי*א ןראילּפמעזקע 000
 ןַײרא טגנערּב סָאװ ,ראילפמעזקע רעשירָאטאגילּבָא רעשידנאּבראפלא רעד זיא קעטָא
 .רעדנעּב 45.000 אּב טינשכרוד ןיא (ןָא רָאי ןט-1922 ןופ) ךעלרעי

 ןשירָאטאגילּבָא םוצ עייגענעּב ןעמ טָאה ,ךֹוּב ןרעּביא טעּברא יד ןרעלענשראפ וצ יידעק
 עכעלטנכעוו טימ ראטנעווניא םענעּבירשעג םעד ןטיּבראפ ןָא רָאי ןט-1927 ןופ ראילּפמעזקע
 יד סָאװ ,,?ןזסחװס * אקגזחסטאסזס ,{קָצאָצ- ןופ ןוא ,,אונאוהג 21090ח00* ןופ סעּבאגסיוא

 -נָא טציא ןרעװ ןריויגָאלאטאק םאֹּב .סיורא ןּביג ןרעמאק-רעכיּב עשיניארקוא ןֹוא עשיסור
 -ראפ טָאה סָאד ןוא ,(ענעּבירשעג עקידרעַירפ יד טָאטשנא) ךעלטראק עטקורדעג טעדנעוועג
 .לָאמ ייווצ ןיא טאמיק לײטּפָא םענופ טעּברא יד טרעטכַײל

 -ַּביּב ןוא עשירָאטאזיגָאלאטאק יד טסקאוו'ס לפיוו ףא ,ןזַײװאּב ןרעפיצ עקידנגלָאפ יד
 4| עלעּבאט רעטַײװ עז) לײטּפָא םענופ טעּברא עשיפארגָאיל

 .קעטָאָ;לּביּב ןופ עדַײּבעג רעד ןיא ךעלסילשסיוא ןעמ ןעק רעכיּב יד טימ ךיז ןצונאּב
 -לע ןוא רָאי 18 ןופ רעגריּב רעדעי טָאה רעכיב טימ ךיז ןצונ וצ טכער סָאד
 300 ןטעּברא ןענעק'ס ןכלעװ ןיא ,לאז רעסיורג א טנדרַאעגנַײא זיא רענעייל יד ראפ .רעט
 קעטָאִילּביּב יד .טעניּבאק רעלעִיצעּפס א ָאד זיא רעוט עכעלטפאשנסיוו ראפ .לָאמאטימ ןאמ
 .סַײרעּביא ןָא טנװָא רעגייזא 10 זיּב גָאטאּב 12 ןופ ,ךָאװ ןיא געט 6 ןפָא זיא

 ,סָאד זוא ץונאּב-רעכיב ראפ לײטּפָא םענופ טעּברא רעד ןיא טרָא עטסכאווש סָאד
 קעטָאַילּביּב ןיא ןַײרא ןענַײז סָאװ ,רעכיּב יד ףא ןגָאלאטאק עטקורדעג סיוא ןלעפ'ס סָאװ
 .ןגעװ סעִידעי ןעמוקאּב ןענעק ןלָאז יז זא ,רענעיײל יד ןפלעה וצ יידעק .1910 רָאי ןכָאנ ןופ

 עשיפארגָאְ;לּביּב א ןרָאװעג טריזינאגרָא רָאי ןט-1922 ןיא זיא ,ןָא ןעמוק סָאװ ,רעכיּב עַײנ יד
 -עגפיונוצ טָאה ָארויּב יד .טעּברא ריא גלָאפרעד טימ טריפ סָאװ ,ַארויּב-עיצאמרָאפניא
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 -יירּבראפ ןוא טליפרעד רעדײסעק טרעװ סָאװ ,גָאלאטאק-ךעלטראק ןכעלכאז א טלעטש
 (סעקירּבור) סעמעט לָאצ יד .ראּבלטימוא רענעייל רעד ךיז טצונ םיא טימ סָאװ ןוא טרעש '

 גָאלאטאק ןופ ףליה רעד טימ ןענַײז רָאי 1927 ןיא .2.300 זיּב גָאלאטאק םעניא טכיירגרעד

 ןיצ לע ביצ:מ

 ן ע לה קיש ג נ ָא

 לט ןרושָארּב ןוא רעכיּב

 טי לט גיי -אגילּבָא סלא
 ןעגתטַײצ רערנא ןא 'א : ןהאצ7

 גָאלאטאק ' : רעשירָאט ֿה
 גר א ןפיוא ראילּפמעזקע

122 1:00 20::00 0 :2 = 

* : 
1923 2000 5.2 5:00 - 

1924 2867 261 7,4 = 

125 2561 212 11,4 == 

126 5,8 2216 28,955 
 1928 .י ןראפ

 ןעמענ 8 2862 0.0415 5065 7(12

 רעדנעּב 8 20טע2 780 * 66.891 1928

 ןיא ןעגנוזַײװנָא טיג אב יה .ןעגנוזַײװנַא עכעלדנומ זיולּב 82,020 ןרָאװעג ןּבעגעגסיורא

 -נגלָאפ .ןטלאטשנא ןעה ןוא ןענַאזרעּפ עטאווירּפ ןעה גָאט -טעּברא ןצנאג םענופ ךעשעמ

 ןוא רעכיּב ענעּבעגעגסױרא ,ןעגנוכוזאּב ,רענעיײל ןופ סקּוװ םעד טזַײװאּב עלעּבאט עקיד

 .ןעגנוזַײװנָא

 || ע ל ע ּב א ט

2 1928 4 + 1925 | 16 71 + 1928 

 106243 11289 9047 8800 6590 4566 7 רענעייל לָאצ
 5 ו

 148717 137231 130427 104000 91154 40846| 19999 . . ןעגנוּכוזאּב לָאצ

 | ענעּבעגעגסיורא לָאצ
 295405 226409 209847 170000 170202 8971 47 רעכיּב

 | ' ןגעוו ןעגנוזַײװנָא לָאצ
 21004 31899  55645 44168 116238 8000 3786 + רעכיּב ערעדנװזאּב

 עשיפארגָאילּביּב לָאצ = |
 2100 2226 2551 9 1862 0 סעִיצאטלוסנָאק |

 :רָאי 5 עטצעל יד ראפ ןּבאגנָא יד טױל ,רענעײל יד ןופ דנאטשאּב רעלאָיצַאס רעד
 יד ןֹופ ןטנעדוטס ןוא סעצווָאקאפּברא לייט רעטסערג רעד ןירעד) 56--6600 עקידנרידוטש
 ,5"-- רעטעּברא עשיזיפ ,30--2506--רעטעּברא עלעוטקעלעטניא ,(סמוקינכעט-רעטעּבּרא
 ,1--202-- ןסָארטאמ ןוא טַײל-רעטילײמ
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 7 יי לא טימ ןדנוּבראפ שרעדנא רעדָא יא ןענַײז סָאװ ,ןטעּברא יד ֹוצ
 / האפ ןיא זיא 1922 רעּבאיָאנ ןיא .ןעגנולעטשסיוא ךיוא ןענעכערוצ ןעמ ןעק ,עיצאטלוסנָאק
  ןא ןרָאװעג טנדרָאעגנַײא עיצילָאװער-רעּבאיטקָא רעד ןופ יײליּבוי ןקירָאיפניפ ןטימ גנודניּב
  ךָאנרעד .ןינעל יא .װ ןופ קנעדנָא םוצ גנולעטשסיוא ןא -- רָאי ןט-1924 ןיא ,גנולעטשסיוא
 רעּביא ןעגנולעטשסיוא עטפָא ראפרעד ןוא עסיורג ןייק טינ וצ רעּבירא קעטָאְילּביּב יד זיא
 . ירעּכיּב 200 זיּב 150 ןופ טיײטשאּב גנולעטשסיוא אזא עדעי .רעכיּב עַײנ ןוא סעמעט-גָאט
 | .ןעגנולעטשסיוא 226 -- רָאי ןט-1928 ןיא ןוא 142 ןעוװעג זיא רָאי ןט-1927 ןיא

 .ופ) ָאד ןיא םזינינעל ןוא םזיסקראמ ןופ ןגארפ רעּביא רענעײל יד ןענידאּב וצ ףא
 : .םזיני.על ןוא םזיסקראמ ראפ טעניּבאק א (ןָא רָאי ןטס5

 ןיולּב טינ גָאלאטאק ןכעלכאז א ןלעטשפיונוצ -- זיא טעניּבאק ןופ עּבאגפוא-טנורג יד
 קעטָא;לּביּב ןיא ָאד יא סָאװ ,רוטארעטיל רעשידָא;רעּפ ןוא רעשיפארגָאנָאמ רעד ןופ
 טעניּבאק םענופ עקעטָאטראק יד .ןעלקיטרא-לאנרושז ןופ ךיוא רָאנ ,ןגארפ עקיזָאדיד רעּביא
 .ךעלטראק 16.000 ןוא סעקירּבור 200 אּב טציא ןיוש טלייצ

 -עגסיוא ןרָאי עקידרעִי;רפ יד ןיא"ךיז טָאה עכלעוו ,גנושרָאפטנאק רעּביא טעּברא יד
 יד טול טָאה גנוטלאוראפ עכעלטפאשלעזעג עשיטָאטש רעסעדָא יד סָאװ ,ןירעד טקירד
 -סיורא קעטָאילּביּב רעכעלטנפע רעד ןופ טעּבראטימ רעטסטנעָאנ רעד אֹּב ןוא ןלאירעטאמ
 ןעמרָאפ עטמיטשאּב ןעמונעגנָא טָאה ,1891 רָאי ןפא "ראדנעלאק ןשיסורַײנ, םעד ' ןּבעגעג
 ןופ לײטּפָא רעלעִיצעּפס רעד טעדליּבעגסױא ךיז טָאה'ס ןעװ ,רָאי ןט-1924 ןופ זױלּב
 יד ןטעּבראאּב שיפארגָאְילּביּב ןוא ןזַײװנָא--ןעװעג זיא עּבאגפוא ןַײז .טנאק רעסעדָא
 סָאװ ןוא קעטָאילּביּב ןיא ןאראפ זיא סָאװ ,רוטארעטיל עשידָאירעּפ ןוא עשיפארגָאנָאמ
 יד רעּביא זיא םעדצוּכ .עיװאדלַאמ ןֹוא סעדָא ,עניארקוא-ּפעטס רעד וצ סעכַײש א טָאה
 סָאװ ,עקעטָאטראק עלעַיצעּפס א ןרָאװעג טעּבראעגסיא שינעטנעק-ענַיארקוא ןופ ןגארפ
 .ךעלטראק 50.000 ויּב טגָאמראפ ןיוש רָאי ןט-1928 ףָאס םוצ טָאה

 ןדנָאפ-רעכיּב יד ןטעּבראאּב וצ ןטָארטעגוצ ןעמ זיא ןָא רָאי ןט-1927 ןופ
 -רָאטאגילּבָא יד רעסיוא .רעוט ןלעַיצעּפס א ןדאלעגנַײא םעד ּבילוצ טָאהמ .שידִיי ףא
 רעײז ךיוא ָאד ןדנָאפ עקיזָאדיד ןיא ןענַײז ,שידִיי ףא סעּבאגסיוא יד ןופ ןראילּפמעזקע עש
 ךיז ןּבָאה סָאװ ,עכלעזא ײז ןשיװצ ,ןרָאי רעק-60 ןוא 50 יד ןופ סעּבאגסיוא עלופטרעוו
 ןרָאװעג ןּבעגעגרעּביא עטַײשעּב ןענַײז עכלעוו ןוא ראילּפמעזקע ןייא ןיא זיולּב טיהעגנַײא
 ָאָילּביּב ןייא ןענַײז שידִיי ןיא רעכיּב 900 זיּב .טעטימָאק-רוזנעצ םענופ קעטָאִילּביּב רעד
 (ו .ןגָאלאטאק יד ןיא ןּבירשראפ ןוא טעּבראאּב שיפארג

 טַײצ עטצעל יד ןיא סָאװ ,סעּבאגסיוא ענעטלעז ןופ לײטּפָא רעד
 -ריטאנ א רָאנ ,טקאפ רעקילעפוצ ןייק טינ זיא ,קעטָאילּביּב רעד אּב ןרָאװעג טריזינאגרָא:
 עטסערג יד ראפ סיורא טלעטש טַײצ רעזדנוא סָאװ ,ןעגנורעדָאפ יד ףא רעפטנע רעכעל
 ראפ סרעדנוזאּב ןוא ,ץנעטסיזקע ריא ןופ טַײצ רעצנאג רעד ראפ .דנאּבראפ םענופ ןְקעטָאְיַלּביּב
 -קעלָאק עלופטרעוו קינייװ טינ ןעמוקאּב קעטָאילּביּב יד טָאה ,ןרָאי-עיצײלָאװער עטצעל יד
 ןגעלפ ,סעיצקעלָאק עקיזָאדיד ןיא ןעוועג ןענַײז סָאװ ,סעּבאגסיוא ענעטלעז יד רעּבָא .סעִיצ

 -עגסיוא טנעקעג טינ רעּבירעד ןּבָאה ןוא עסאמ-רעכיּב רעניימעגלא רעד טימ ןשימסיוא ךיז .
 -סיוא ןּבױהעגנָא קעטָאילּביּב יד טָאה רָאי ןט:1923 ןיא .ןפיוא ןקירעהעג ןפא ןרעװ טצונ
 ,דנָאפ ןטריזיגָאלאטאק טינ םענופ ןעה ןוא דנָאפ ןלאטנעמאדנופ םעד ןופ ןעה רעכיּב ןלייט

 לײטּפָא ןיא ָאד ןיוש ןענַײז גָאט ןקיטנַײה אּב .טקידנעראפ טיינ טַײװ ךָאנ זיא טעּברא יד

 -אק טיִנ םענופ רעדנעּב 1.000 אּב ןוא רעכיּב עטרירָאּפרָאקניא (רעדנעּב 4,494) ןעמענ 8
 ןופ ןוא ןעַײרעקורד עטשרע יד ןופ סעּבאגסיוא :ןַײרא ןעיײג רעהא .דנָאפ ןטריזיגָאלאט
 ,.ה .י אצוו ןוא אצו ןיא ןעַײרעקורד עטמיראּב ןופ סעּבאגסיוא ,לאלכיּב ןעַײרעקורד עטלא עלא
 יּפָא ןענַײז סָאװ ,ןטרעדנוהרָאי עקידרעטעּפש יד ןופ סעּבאגסיוא עשיפארגָא;לּביּב ענעטלעז

 רעד ןוָאװעג ןּבעגעגרעּביא קירוצ טַײצ רעצרוק א טימ זיא דנָאפ-רעכיּב ןשידִיי םענופ לייט רעטסערג רעד (

 .עיצ ק א דע ר---רוטלוק רעשידִיי ראפ טוטיטסניא םענופ קעטָאילּביּב
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( 

 -ראפ ןענַײז סָאװ רעדָא ןראילפמעזקע לָאצ רעקידנטַײדאּבמוא א ןיא ןרָאװעג טקורדעג
 -ויליא ,רעֹפיּב :טַײקנטלעז ײלרעלָאק ,לאלכיּב ,ןוא םימַײט-רוזנעצ ּבילוצ ןרָאװעג טעטכינ
 -ָאטװא ןוא ןסירּבילסקע טימ רעכיּב ,רעלטסניק ,ןופ ןצכעלעמעג עלעניגירָא טימ עטרירטס
 .;װוט1- ,טאמרָאפ-רויטא;נימ א ןופ רעכיּב ,ןרענַאיצקעלָאק-רעכיּב עטמיואּב ןופ ןפארג '

 -סיּפע ,עַײנ ןוא עטלא ,ןדאיוואסק ןַײרא לײטּפָא ןיא ןעייג ןדנָאפ-רעכיּב יד ץוכ .װ .א .א
 (2,443-- עשיטילָאּפ ,ךעלכאזטּפיוה) ךעלטעלּב ךיֹוא יװ ,ןפארגָאטװא ןוא ןלאלרעטאמ-ראילָאט
 לײטּפָא םענופ טעּברא יד .(ןטאקאלּפ ערענָאלצילָאװער 1.172 ןירעד) ןטאקאלּפ עשיפארג ןוא
 ןגָאלאטאק ןלעטשפיונוצ ןוא ןבַײלקרעדנאנאפ ןיא :ןטנעמעלע עקידנגלָאפ ןופ טייטשאּב
 גנודניּבראפ-ץנעדנָאּפסערָאק א ןטלאה ןיא ,עיפארגָאּפָאט ןוא טלאהניא ןטיול ,זייּבפעלא .ןטיול
 .וװ .א ןוא ןטלאטשנא עשירעשרָאפ-ךעלטפטאשנסיוו ןוא ןקעטָא;לּביּב ערעדנא טימ

 ןופ טארּפ ןיא טעּברא עלענָאיצאזינאגרָא ןא לײטּפָא רעד רעדנאנאפ טלקיװ וצרעד
 .רעשיגָאלָאנָארכ-שיטאמעט א זיא ייזומ םענופ ןאלּפ רעד .ײזומ-רע כיּב א ןלײטסױא
 -עקאראכ ,ןטנגעג ןוא סעכָאּפע ,רעדנעל יד טול טלייטעגרעדנאנאפ ןענַײז ןלאירעטאמ יד
 .טסנוק-קורד ןופ ןיז ןיא עשיטסיר

 -ייא ןיא ןזעוו-קורד ןופ עטכישעג ;רעכיּב-דאיוואסק :ןענַײז ייזומ ןופ סעּפורג-טנורג יד
 ,שיניארקוא ףא ,ןכארּפש עשידנעלסיוא ףא ךוּב עַײנ סָאד ;דנאלסור ,עניארקוא ,עּפָאר
 -ָארּפ-ךוּב ךופ קינכעט ; דנוּבנַײא ןופ עטכישעג ;ךוּב ךערזימ סָאד ;שיסור ןוא שידִיי
 סרעדנוזאּב זיא ןכארּפש-ךערזימ ענעדיישראפ ףא ןדאיוואסק ןוא רעכיּב יד ןשיוװצ .עיצקוד
 ןאראפ ךיוא ןענַײזס .שִיערּבעה ףא סעּבאנסיא ענעטלעז ןופ עיצקעלָאק א טלייטעגסיוא
 .שידִיי ןיא סעּבאגסיוא ענעטלעז

 -סקע ןעמענראפ לײטּפָא םענופ טעּברא-גנורעלקפוא-רושלוק רעד ןיא טרָא רעדנוזאּב א
 עטיירּב יד ןּבָאה טַײצ רעטצעל רעד רָאג זיּב זא ,ןכַײרטשרעטנוא ףראד'מ .סעִיסרוק
 ןא ףא ךיז ןענאקאּב וצ טַײקכעלגעמ םוש ןַײק טאהעג טינ דנאלסור םענעזעוועג ןיא ןסאמ
 י+ .ךוּב ןופ עטכישעג רעד טימ ןפיוא ןכעלױשנָא

 רעד טימ ןענאקאּב וצ ךיז ןסאמ יד אּב סערעטניא רעד סיורג רעּבָא זיא'ס לפיוו ףא = -
 ןט-1926 ויּב ןט-1922 ןופ .ןרעפיצ עקידנגלָאפ ןופ ןעז ןעמ ןָאק ,ךוּב ןופ ןזעוו ןֹוא עטכישעג
 ןט-1928 ןיא ,950 -- רַאי ןט-1927 ןיא ; ןטנאסרוקסקע 1.954 טכוזאּב קעטָאילּביּב יד ןּבָאה רָאי
 ןַײז ;ךוּב ןופ עטכישעג רעד רעּביא ןכערּפשעג טריפעג ןרעװ עיסרוקסקע רעדעי טימ .6
 .גנורימרָאפסיױא ןוא טַײטאּב

 יּפָא רעד טריפ טעּברא רעלענָאיצאזינאגרָא ןוא רעשירעשרָאפ-ךעלטפאשנסיוו רעד ץוכ
 -אמרָאפניא ןּבעגסיורא טימ רענעיײל םעד ןענידאּב וצ ףא טעּברא עקידנעטש א לייט
 .טלייטעגסיוא שיפארגָאּפָאט ןענַײז לײטּפָא םענופ ןדנָאפ יִד .ןעגנוזַײװנא ןוא סעיצ

 -רוטלוק ןטימ םעקסעה ןיא טריפעגכרוד טרעו טעּברא עשירעשרַאפ-ךעלטפאשנסיוו יד-
 קעטָאילּביּב יד .קעטאילּביּב רעד ןופ רעטקאראכ ןכעלטפאשנסיוו-ספליה ןוא ןשירעלקפוא
 -יטסניא עשיפארגַאילּביּב ןּוא ןקעטָא;לּביּב עטסערג יד טימ גנודניּבראפ א ןיא ךיז טניפעג
 גנוראפרעד רעייז סיוא קידנעטש טצוּנ יז .דנאלסיוא ןֹוא דנאלסור ,עניארקוא ןיא סעַיצּוט
 טמוקאּב יז .סעגאְרֹפ עשיפארגָאְילּביּב ןוא עשיראקעטָאילּביּב ערעדנא רעדָא יד ןזייײל םאּב

 -רעכיּב ,שינעטנעק-קעטָאילּביּב רעּביא ןלאירעטאמ עלא ,שיוטסיוא ןופ רעדייס ןיא ,ייז ןּוּפ
 .ןכעלטנפעראפ ןקעטָא;לּביּב עקיזָאדיד סָאװ ,ץלא ןוא ןזעוװי

 -עפנַאק ןוא ןרָאפנעמאזוצ-קעטָאילּביּב ןיא לייטנא ןקידעּבעל א טמענ קעטָאילּביּב יד
 -ןיימעגלא ןוא רעשיראקעטָאִילּביב רעלעיצעּפס רעד ןיא ךיז יז טקיליײטאּב םעדצוכ .ןצנער
 -ניּבראפ רעגנע ןא ןיא קעטָאְילּביּב יד ךיז טניפעג םורא יוזא .עסערפ רעשירעלקפוא
 .טעטש ערעדנא ןיא עסערּפ רעד טימ .ךיוא זַײװלײט ןוא עסערּפ רעקיטרָא רעד טימ גנוד
 ,סעמעט ענעדיישראפ ףא רוטארעטיל רעד ןופ ןטכיזרעּביא טכעלטנפעראפ קעטָאילּביּב יד
 -רעּביא ןוא ןעלקיטרא עקיזָאדיד .ןעלקיטרא עשיגָאלָאדָאטעמ ןוא עשיפארגָאילּביּב ךיוא יװ
 ךרוד רעֹדָא קעטָאִילּביּב ןופ ןלײטּפָא ענעדיישראפ יד ךרוד טלעטשעגפיונוצ ןּרעװ ןטּכיז

. 
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 לעדאנ .כ

 -ָאילּביב-עכולעמ רעוװָאקראכ רעד ןופ גנולײטּפָא עשידִיי יד

 ָאקנעלָארָאק .וװ ןופ ןעמָאנ ןפא קעט
 ןיא ךָאנ ןרָאװעג ןפאשעג זיא קעטָאילּביּב רעװָאקראכ רעד אּב גנולײטּפָא עשידִיי יד
 -לעזעג רעניײמעגלא ןא אּב גנולײטּפָא עשידִיי עקיצנייא יד ןעװעג זיא סָאד .ּרָאי 4
 רָעד זיּב זיא קעטָאילּביּב רעװָאקראכ יד) דגאלסור ןקיטלָאמעד ןיא קעטָאִילּביּב רעכעלטּפאש
 -ײטּפָא יד .(עכעלטפאשלעזעג א רָאנ ,עשיכולעמ ןייק טינ ןעוװעג עיצוילָאװער-רעּבאיטקָא
 טָאה סָאװ ,רעוט-לאלק עשידִיי עזאושזרוּב עּפורג א ןופ ןרָאװעג טריזינאגרָא זיא גנול
 רעקידרעטַײװ דעד ןפלעהוצטימ קעװצ ןטימ עיסימָאק עקידנעטש א טלייטעגסיוא ךיז ןופ
 א ראפ סָאװ טימ ןוא "וויטקודַארּפ, יו ,םעד ןגעװ .קעטָאִילּביּב רעד ןופ גנולקיווטנא
 1911 ןזיּב זא ,טקאפ רעד סעדייא טגָאז ,עיסימָאק עקיזָאדיד טעּבראעג טָאה סע *ןּפמעט,
 דנָאפ א ןּבילקעגנָא לײטּפָא ןשידִיי ןיא ךיז טָאה ,טַײצ רָאי 7 עצנאג ראפ .ה .ד ,רָאי
 ןרָאװעג ןלאפעצ ןצנאגניא עיסימָאק יד זיא ,רָאי 1911 ןכָאנ .רעדנעּב 500--600 ןופ לקאכאסעּב
 ,טדערעג ךעלטנגייא .טכעלש רָאג ןעגנאגעגקעווא זיא קעטָאילּביּב רעד ןיא טעּברא יד ןוא
 א ףא רָאנ סָאד יא) ןעמוקעגרָאפ זיא גנוּבעלפוא עסיוועג א .ןריטסיזקע וצ טרעהעגפוא יז טָאה
 -עּב, עשידִיי וָאקראכ ןייק ןרָאפעגנַא ןענַײז סע סייעּב ,רָאי 1916 ןיא טשרע (טַײצ רעצרוק
 א ךיז טָאה "סעצנעשזעּב,, יד ןופ עילאוכ ,יד רעּבָא ןעו .עטיל ןוא ןליוּפ ןופ "סעצנעשז
 ךָאנ עליפא .ןּברַאטשעגּפָא יװ ןרָאװעג רעדיוו גנולײטּפָא עשידִיי יד זיא ,קירוצ ןוטעג זָאל !

 עמאס ןזיּב .ןטיּבעג טינ עגאל יד טַײצ עטשרע יד ךיז טָאה עיצוילָאװער-רעּבאיטקָא רעד
 ,ןגָאז וצ גונעג זיא'ס .טריפעג טינ טעּברא םוׁש ןייק גנולײטּפָא רעד ןיא ךיז טָאה רָאי 5
 .רענעייל ַײרד ...עצנאג טגָאמראפ גנולײטּפָא יד טָאה רָאי ןקיזָאדמעד ןיא ןא

 יד טריסערעטנַיראפ ךעלדנע רעּבָא ךיז טָאה ,קעטָאילּביּב רעד ןופ דנאטשוצ ןטימ
 טריזינאגרָאער גנולײטּפָא יד זיא ,וויטאיציניא ריא טיול .ָארויּב-סגנודליּב עשידיי עלארטנעצ
 טרינגיסא ןענַײזס ,רעוט רעלעִיצעּפס ַא ריא ראפ ןרָאװעג טקיטעטשאּב זיא'ס .ןרָאװעג
 ייֵר א ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענַײז'ס ןוא (ורעכיּב עַײנ ןפיוקוצנַײא ףא ןעלֿפימ ןרָאװעג
 .רענעייל ןעיצוצוצ ףא ןעלטימ

 -לטּפָא רעשידִיי רעד ןיא עגאל יד ךיז טָאה ,ןעגנּוימאּב !עקיזָאדיד ןופ טאטלוזער ןיא
 .דנָאפ-רעכיּב רעד ןסקָאװעגסױא קראטש זיא ,ץלא ראפ רעירפ .טרעדנעעג לאקידאר גנול
 ןענאטשאּב דנָאפ-רעכיּב רעד זיא ,רָאי 1925 וצ .ה .ד ,טעּברא רעד ןופ ּבױהנָא ןיא ּביוא
 ןוא ןרָאװעג טלּפָאדראפ יװ רעמ רָאי 1929 וצ רע זיא ,רעדנעּב טנזיױט 2/:4 ןופ ךערענא
 .רעדנעּב טנזיֹוט 10 זיּב טאמיק טכיירגרעד טָאה

 :אזא ןעװעג רעכיּב יד ןופ סקּוװ רעד זיא ןרָאי יד טול
 רעכיּב 1827 --רָאי 1925 ןיא ןעמוקעגוצ ןענַײז סע

 א עי טשעט יי :
, "1927 - 937 /, 
, 1928 , -- 146 ,4 
,. 1929 , --964. ", 

 -אֹּב קעטָא;לּביּב-ָאקנעלָארָאק יד לַײװ ,רעכיּב ךאס ןייק טינ ןפיקנַײא סיוא טמיק ,טדערעג ךעלטנגייא ;{

 .עיצקֹודָארּפ-קורד .רעצנאג רעד ןופ ראילּפמעזקע-טכילפ ןשידנאּבראפלא ןֹא .טמוקו



 8 : 4 נ קעטַאלביציעכולעמ .רעוָאקראכ ןופ גנולײטּפָא עׂשיריי יה -לעדאנ כו 298

 א א

 יא 8 .רָאי 125 ןיא ּביוא .שידלי ןיא דנָאפ-רעכיּב רעד ןסקָאװעגסױא זיא קראטש סרעדנוזאּב
 יי .טלייצעגנָא טָאה דנָאפ רעשִיערּבעה רעד) שידִיי ןיא רעכיּב 1.827 ןעוװעג םורא-ןוא-םורא זיא
 . רעּבאיטקָא ןטשרע םוצ זיא ,(2.000 אּב--עקיאדוי עקיכארּפשנדישראפ יד ןוא רעכיב 0
 טימ יײװצ ןיא טרעסערגראפ ךיז טָאה יז .ה .ד ,4596 ןעוועג רעכיּב עׂשידִיי לָאצ יד 9
 טעּברא רָאי 4 עטצעל יד ראפ רעכיּב עשידִיי לָאצ יד ,טדערעג שרעדנא .לָאמ ןּבלאה א
 .רָאי 21 עקידרעִירפ עלא ראפ יװ ,רעקראטש ןסקַאװעגסױא זיא גנוליײטּפָא רעד ןופ

 -  ףעװעג ןענַײז רָאי 1925 ןיא :טרעסערגראפ קראטש ךיז טָאה רענעייל לָאצ יד ךיוא
 / 1929 רעּבאיטקָא וצ ןוא (ןטנענָאּבא) רענעײל עקידנעטש 3 ,ןזיװעגנָא ןיוש ןּבָאה רימ יװ
 יו ,גנולײטּפָא רעשידִיי רעד ןיא זא ,טכא ןיא ןעמענ ןעמ ףראד ַיּברעד) 400 -- רָאי
 ןוא -סעװרַא טימ ,סטלָאצעג ראפ ןענעייל סָאד ןיא ,קעטָא;לּביּב רעצנאג רעד ןיא לאלכיּב
 ,(טלעג-שעדיוכ

 אזא ןעװעג ןרָאי יד טול ,זיא רענעייל יד ןופ סקּוװ רעד
 רענעײל 36 ןעװעג ןענייז רָאי 1925 ןיא :

 שי לע יע שי :61926 =
 טוט עט ,?נפנח- ,

 : ; 0 - ,(  ע+ , 192,, 
 ן יוטא רע יי יב דפי ,

 עקידנגלָאפ טימ טריזירעטקאראכ טרעוו רענעײל יד ןופ דנאטשאּב רעלאָיצָאס רעד
 :4 , :ןרעפיצ

 | 160 -- טנגוי-ןרעל
 45 - עטלעטשעגנָא '

 60 -- רעטעּברא
 35 -- סעיסעּפָארּפ עַײרפ
 : 71 ++ ןראטסוק
 29 -- סנטריוו-זיוה

 :אזא רָאי 1929 ןראפ ןיא (םייהא ףא) רעכיּב ענעּבענעגסיורא לָאצ יד
 1806 - קיטסירטעלעּב עשידִיי עלעניגירָא
 390 -- עטצעזעגרעּביא
 222 --} קיטירק ,ןראומעמ ,עטכישעג
 506 -- עשיטילָאּפ
 : 204 -- ןפפאשנסיוו עכעלטקניּפ
 140 -- רָאלקלָאפ ןוא ךארּפש
 66 עזעיגילעריטנא

 210 -- רעכיּבלמאז ןוא ןלאנרושז

 רעכיב 3544  לקאכאס
 ענעי טּכא ןיא ןעמענ ךָאנ ןעמ ףראד ,םליהא ןעּבעגעגסיורא ןרעװ סָאװ ,רעכיּב יד ץוכא

 רעד ןופ לאזנעייל םעניימעגלא םעד ןיא ןּבעגעגסיױרא ןרעװ סָאװ ,(ןטפירשטַײצ ןוא) רעכיּב
 ןיא ןוא (ָאטינ רעדַײל ךָאנ ןענַײז רָאי םעד ראפ סעידעי .עשיטסיטאטס ןייק) (1קעטָא;לּביּב
 .(.װ .א .א וויכרא םענופ ,עַײנ ,ןדִנוּבנַײא ןָא רעכיּב ןענַײז סָאד) עפוג גנולײטּפָא רעד

 - יד ויא ,גנודנעװנָא-ליצ רעטקעריד ןוא רעטקאראכ ריא טול סָאװ ,ףורעד טקוקעג טינ
 גנולײטּפָא עשידִיי יד טינ ךָאד ךיז טצענערגאּב ,עכעלטפאשנסיוו א קעטָא;לּביּב-ָאקנעלָארָאק
 רעד ףא ךיוא יז טגייל טכא ןסיורג א .רעוט עכעלטפאשנסיוו ןופ גנונידאּב רעד טימ זױלּב
 שטַאכ) .װ .א .א רעדניק ,טנגוי-ןרעל ,ןראטסוק ,רעטעּברא ,רענעייל-ןסאמ םענופ גנונידאּב

 ךיא יװ ,רנאּבראפנטאר םענופ סעּבאגסיוא עשירָאָירעּפ עשידִיי עלא טוילָאסּבא טמוקאּב גנולײטּפָא יד (1

 ..לגד ןוא -טלעװַײנ, ,"רעמאה רעד , ,"ןרעטש רעטױר , ,'טַײהַײרּפ-ןגרָאמ,) סעּבאגסיוא עשידנעלסיוא ייר א
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 ןיא .(ןקעטָאילִּביּב-פָארּפ ןוא -ּבולק אֹּב סעיצקעסדִיי 15 אּב ֹוָאקראכ ןיא ןאראפ ןענַײז סע !
 -אקעטָאִילּביּב ןופ ןדָאטעמ עלא טעדנעװעגנָא ןרעװ גנולײטּפָא רעד ןופ טעּברא"סאמ רעד
 -וצטסעפ יידעק--טריפעג חענעײל יד טימ ןרעװ ,לשָאמעל ,יזא .רעלקפּוטילָאּפ ןשיר
 סע ,ןסעומש עוויטקעלַאק ןוא עלעודיווידניא--ןעגנורעדָאפ ןֹוא ןסערעטניא ערעייז ןלעטש
 ,ןעלטעצ-רידנעמָאקער עשיטאמעט רענעייל סעּפורג ענעדיישראפ ראפ טעּבראעגסיוא ןרעוו
 -רעד ןוא סעיצאטאנא עכעלדנומ טימ טײלגַאּב ןרעוו ,ןּבעגעגסיורא ןרעװ סָאװ ,רעכיּב יד
 -רעטעּברא יד ןיא ַײס ןוא קעטָאילּביּב רעד ןיא ַײס--טנדרָאעגנַײא ןרעװ סע ,ןעגנורעלק
 10, :ליּפשַײּב םוצ) ןעגנולעטשסיוא-רוטארעטיל עכעלגעוואּב -- ןעגנומענרעטנוא ןוא ןּבולק
 -סיוא-ןיזייר , ,"ְךֹוּב ןשידִיי ןופ רָאי 5, ,"דנאּבראפנטאר ןיא עיצקודָארּפ-קורד עשידִיי רָאי
 לאזןעייל ןוא קעטָאִילּביּב רעד ןיא ןעגנאהעגסיוא ןרעװ סע ,(ערעדנא ןוא "גנולעטש
 סעינאּפמאק ,ןעגנורעַײּפ ,ןעיײליּבי ערעדנא רעדָא יד טעמדיוועג ,ןטאקאלּפ עשירעלטסניק
 ךעלקעטָאילּביּב עכעלגעוואּב טיירּפשראפ ןרעװ סע ,(רוטארעטיל סעמישער עקירעהעג טימ)
 .װ .א .א

 קעטָאילַּביִּב רעד ןופ גנולײטּפָאְדִיי יד טריפ טעּברא-רעלקפּוטילָאּפ רעד טַימ ךַײלגאּב
 -רעד ּבילוצ .טעּברא עוויטאטלוסנָאק-שיפארגָאילּביּב עכעלטפאשנסיוו-ספליה עקידנטַײדאּב א
 רעד ףא טַײקמאזקרעמפוא רעדנוזאּב א טעדנעװעג גנולײטּפָא יד טָאה טעּברא רעקיזָאד
 טרעװ עיצאזיגָאלאטאק יד .דנַאפ-רעכיּב םענענאראפ םענופ עיצאזיגָאלאטאק רעקיטַײזלא
 גָאלאטאקדזייּבפעלא רעד .טקעּפסא ןשיפארגָאִילּביּב -ךעלטפאשנסיװ א ןיא טריפעג
 רָאנ ,סעּבאגסיוא-קורד עצנאג רַאנ טינ ךיז ןיא ,לשַאמעל ,טלאהטנא גנוליײטּפָא רעד ןופ
 -קורד א ןופ ןליײט ערעדנוזאּב ערעדנא ןוא ןעגנולייצרעד ,ןעלקיטרא ענלצנייא ךיוא
 קרעװ עלא ןּבירשאּב ןוא טרירטסיגעראפ ןענַײז גָאלאטאק-ךאז םעניא ךיוא .עּבאגסיוא
 ,ןסנייא-קורד ערעדנוזאּב רָאפ ךיז טימ ןלעטש קרעוו עקיזָאדיד יצ ,ןופרעד קיגנעהּפָאמוא
 קעטָאִילּביּב רעד ןופ גָאלאטאק- ךאז רעד םורא יוזא ןָאק סָאמ רעסיוועג א ןיא .טינ יצ
 םעניא זא ,ןקרעמאּב וצ ַײדעק זיאיס .עיפארגָאילּביּב עטריצירּבור-שיטאמעט א ןטַײּבּראפ
 ַײס ןוא עשיערּבעה יד ַײס ,עיצקודָארּפ-קורד עשידִיי יד ַײס טנכייצראפ זיא גָאלאטאק-ךאז
 10,000 ךערע ןא ןופ גָאלאטאק רעד טייטשאּב ןיימעגלא ןיא .רוטארעטיל-עקיאדוי יד
 .סעקירּבור 800 ףא ךיז ןלייטעצ סָאװ ,ךעלטראק

 א טלעטשעגפיונוצ ךָאנ קעטָאילּביּב יד טָאה גָאלאטאק-ךאז ןוא -זייּבפעלא םעד ץוכא
 -נעצער ענענאראפ יד ןעניפעג וצ ףעקייט .טַלקכעלגעמ לד טיג סָאװ ,גָאלאטאק-עיזנעצערי
 .עּבאגסיוא-קורד רערעדנא רעדָא רעד ןגעװ סעיז

 יװ ןעֶנידאּב וצ קעטָאילּביּב יד טּבערטש טעּברא רעוויטאטלוסנָאק-שיפארגָא;לּביּב טימ
 ןופ ןעננורעדָאּפ יד טיול .רעוט-רוטלוק ןוא רענעיײל זַײרק ןרעטײרּב א ךעלגעמ טַײװ
 -ישער עשיפארבגָאִילּביּב עקירעהעג טלעטשעגפיונוצ ןרעוו ןטלאטשנא ןוא רענעייל ענלצנייא
 טַײצ רעצרוק א טימ .וװ .א .א ןעגנוזַײװנָא-רוטארעטיל עיונעג ןּבעגעגסיורא ןרעװ סע ,סעמ
 -לוסנָאק עשיפארגָאילּביּב עקיגיורעטנוא א ךיוא טלעטשעגנַײא קעטָאילּביּב יד טָאה קירוצ
 רעד ןיא טקעריד זיולּב ןרעװ ןּבעגעג עיצאטלוסנַאק יד געלפ ןאד זיּב) טסָאּפ ךרוד עיצאט
 -ראפ טפָא ץנאג ךיוא וועגא ןרעװ רוטארעטיל ןופ ןעלטעצ-רידנעמָאקער יד .(קעטָאילּביב
 -נטאר, ןוא "ןרעטש, ןיא רעקירעד--עסערּפ עשידִיי רעװָאקראכ רעד ןיִא טכעלטנפע
 ,"גנודליּב









 ינטיווק .י

 צנאינינעל

 (שידִיי ןיא עיפארגָאילּביּב-ינעל רעד וצ ןלאירעטאמ)

 עמעט רעד ראפ לאירעטאמ ןשיפארגָאַילּביּב ןצנאג םעד ןעלמאזוצפיונוצ וצ ןטערט רימ

 ,סָאד רימ ןּביג לַײװרעד .שידִיי ןיא סיורא זיא סָאװ .,"ענינעל ןגעװ ןױא ןינעל,

 ןטלאה רימ .1929 -- 1917 ןרָאי יד ראפ .ר .ר .ס.פ ןופ עירָאטירעט רעד ףֶא סױרַא זיא סָאװ
 טלעפעגסיוא זדנוא ןּבָאה סע לַײװ ,לופ ןצנאגניא טינ טעּברא עקיזָאריד זיא לייט םעד ןיא ךיוא זא

 טנאה רעד רעטנוא טאהעג טינ ןּבָאה רימ ,רעגייטשא---,טַײצ .רעד ראפ סעּבאגסיוא עשירָאָירעּפ עסיוועג
 .לג .ד .א סעּבאגסױא-עיצניװָארּפ עלא ,"רעקעו, טקעלּפמָאק ןלופ ןייק

 קוע װ סנינעל .! :ןלײט-טנורנ ייװצ ןיא טלײטעגנַײא רימ ןּבָאה לא;רעטאמ ןצנאג םעד

 ,לאירעטאמ םעד ןעלקערּב טינ ליפוצ רעֶּבָא ײדעק .םזינינעל ןוא ןעגינעל ןגעװ .װ ןוא

 םעד ץוכא ,עמרָאּפ רעשירארעטיל רעד טול רָאנ ,ךָאנ טלַאהניא ןטיול טינ טריּפורג םיא רימ ןּבָאה

 ןגעוו ןלאירעטאמ עשיּפארגָאִיּב יד רעדנוזאּב טלייטעגסיוא ןּבָאה רימ ּוװ ,? ! , לײטּפָאּבוס ,וו לײטּפָא

 .ןעגינעל

 :ןלײטּפָאּבוס עניוזא טָאה "ק רע װ סנינע לע .ו 'לײטּפָא רעד

 ;סעּבאגסיוא ערעדנוזאּב (ג '
 } סעיטאמָאטסערכ ןיא ןוא עטערּפ רעד ןיא ןעלקיטרא (ו!

 ;ןגארטרָאפ ןוא סעדער סנינעל (6

 .ווירּב ((

 :ןלײטּפָאּבּוס יד ןַײרא ןעײג "?םזינינעל ןוא ןענינעל ןגע וע .װ לײטּפָא ןיא

 : ;סעּבאגסיוא ערעדנוזאּב (4

 ; סעיטאמָאטסערכ ןיא ןוא עסערּפ רעד .ןיא ןעלקיטרא (0

 ;ןגארטרָאפ ןוא סעדער (6

 ;ןענינעל ןגעוו ןקיודנַײא ןוא סעניורכיז (4
 ;ןענינעל ןגעוו ןטנעמוקָאד (6

 ; ןלאירעטאמ עשיפארגָאיּב ({

 ;ןענינעל ןגעוו ןעגנופאש-רעדניק ,ןעגנולייצרעד ,רעדיל (0

 .דהזנה (ת

 טזָאלענכרוד ןגעװ טַײקצרוק ןופ רימ ןּבָאה * ג , לײטּפָאּבוס ,"קרעוו סנינעל , ,| לײטּפָא ןיא

 .ןילא יז ןופ רָאלק זיא סָאד סָאװ ,"ןינע ל .יא .װ, רעּבאכעמ ןופ ןעמָאנ םעד ןצנאגניא

 ןוא "ךיז טקינײראפ ,רעדנעל עלא ןופ רעיראטעלָארּפ, יװ ,ןעגנוזָאל עטנאקאּב-טוג ןוא :,ןזיוװעד

 (...) טקנוּפ-לופ א ַײּברעד טלעטשעג ןוא טצריקראפ רימ ןּבָאה ,ערעדנא

 סָאװ ןגעװ עמעט יד טינ טכיולאפ רע ןוא רעניימעגלא ןא זיא לקיטרא ןא ןופ לּפעק א ּביוא

 רימ סָאװ ,סעִידעי ערעדנא יװ טקנוּפ ,סע טלעטשעגנַײרא ןוא טרירפישעד ריֿמ ןּבָאה ,ךיז טדער סע

 זיא "סָאש רעד -- .א ,וועסארא, -- 432 6 ,רעגייטשא --- .ןרעמאלק עקיקע ןיא  ,ךיז ןופ ןָא ןּביג

 .לג .ד .א |ןינעל 'כ ןפא טאטנעטא ןגעוו ןקירדנַײא עשירעדליּב| : טשטַײטעגסױא

 .ערוש עטשרע יד ןּבעגעגנָא רימ ןּבָאה ,טכארּבעג ןּבָאה רימ סָאװ ,ןענינעל ןגעוו רעדיל אּב

 33 ןוא סעּבאגסיוא עשירָאָירעּפ ןעמענ 19 :טצונעגסיוא טעּברא רעקיטציא רעד וצ ןּבָאה רימ

 ןּבָאה םעדצוכא .(ףָאס םוצ רימ ןעגנערּג רוטארעטיל עמישער יד) רעכיּבלמאז ןוא סעיטאמָאטסערּכ

 לעדאנ 'כ טקישעגוצ זדנוא טָאה סע סָאװ ,ןיעמונ 105 טימ עמישער יד טעּבואאּב רימ

 ןּבירשאּב טינ שיטילאנא 159 .מונ רעד זיא ןעעזראפ א רעּביא .עמעט רעקיּבלעזרעד ףא (ווָאקראכ)

 -אֹּב א ןיא ןּבירשאּב טינ זיא ,עּבאגסיוא עט-2 .,"םזינינעל ןופ זייּבפעלא, סוװעצנעשזרעק ןוא

 .װ לייטּפָא ןיא ןַײרא ! לײטּפָא טָאטשנא 157 .א2 ךיוא יא סעָאטיּפלֹא .|168 .מונ עז| רעמונ רעדנוז

 ןיא קעטָאילּביּב-יקסװעשטניװ רעד ןופ רעטעּבראטימ יד ןוא גנוטלאווראפ רעד ןעקנאדאּב רימ

 .סעּבאגסיוא עשירָאירעּפ עיצקעלָאק רעכַײר רעייז טימ זדנוא ןענידאּב ראפ וועַיק
 ,וָאקראכ -- (כ) ,גנוטַײצגָאט -- .צט ,לאנרושז -- .ׁשֹז ,ןטַײז ---/ ,טאלּבנכָאװ -- בו :ןעגנוצריק = |

 .טלאּפש -- .ּפֹׁש ,,וװעִיק -- (ק) ,רעמונ -- .מונ ,קסנימ -- (נימ) ,עװקסָאמ---(8)



 | : ענאינינעל -:ינטיװק .י" ' + 4

 קרעוװ סנינעל

 סעּבאגסיוא ערעדנוזאב (4

 ראפנעמאזוצ ןשידנעלסורלא ןט-3 ןפא עדער) דנאּבראפ-טגגוי ןופ ןּבאגפיוא יד --+,1

 : : .(.פ .י .ק .ר ןופ

 |ג| יזקע 3.000 .ּבור 60 זיירּפ .ז 27 .(122418) .יירעקורד-ןסאר עשידיא עט-} ,גאלראפ-עכולעמ ,װעיק

 .(םזילאטיּפאק ןופ ּפַאטע רעטסיינ סלא) םזילאירעּפמיא --,1
 .ןיפ .אְ| ."ןעגנוקרעמנא, .ז ןֿפ}-}.156 .(14418) .20.4 1000. טאח ,גאלראפ עכולמ ,עװק סאמ

 ;"סעיצקעס עשידיא ןופ .ּב .צ ....5ּ .ק .ר ןופ .ק. צ. ;"קילּבוּפער ענוויטַארעדעפ עשיטסילאיצאס עשידנעלסור.)

 ןופ .ק .צ.' ;"..עשיטסילאיצָאס ,עשידנעלטור, ; ":ךיז טקינײאראפ ,רעדנעל עלא ןופ רעיראטעלארפ,

 21 .זקע 5.000 .("סעיצקעס עשיריא ןופ .ּב .צ -- .ּפ .ק .ר

 ,קרעװ עטלייװעגסיוא .םזילאטיּפאק ןופ ּפאטע רעטסיינ רעד יװ ,םזילאירעּפמיא --5

 .לאטנעו ָאר .א :שידיא .(06 } עירעס ,קעטאילּביּב-ןינעל) .2 לייט ,וצ דנאּב
 .14422) זאװ. .ןשװ כאשש" ,.ר .ס .ס .פ ןופ רעקלעפ יד ראפ גאלראפ רעלארטנעצ ,עװקסאמ

 : ) יא .זקע 5,000 .{"...רעיראטעלארּפ ,) .ּפאק 60 זײרּפ ."ןעגנוקרעמנא, ,ז |41 19

 -ןינעל) .1 לייט ,וצ דנאּב ,קרעװ לייג .עמָאכלימ עשיטסילאירעּפמיִא יד --5
 .גרעּבכָאה .ד :שידיא .,( 1 עִֶירעֶס ,קעטאילּביּב

 .(157421) זאמ. ,6(2ק פאסט" ,.ר .ס .ס .פ ןופ רעקלעפ יד ראפ גאלראפ רעלארטנעצ ,ע וװ קס אמ

 {4) .זקע 5.000 .(-...רעיראטעלארּפ ,) .ּפאק 80 זײרּפ .ז 9

 - .(רעטייּברא רענאקירעמַא וצ ףירּב א) .עיצולָאװער רּבַאיטקא יד --..9

 - סאצהסץקמסאהתג ץסטסהוותעג (ווחס מאס 8 גוסץא:וזסאזואז ןג400י10:) .

 .(6 2 ,קעטאילּביּב עשיטסינומאק)
 ןוטק=86806 חאהתוסחמת8זסתע0זא0 -- "טסינומאק רעד, גאלרעפ ,ןו6זסץפָאשײװ -- גרוּברעטעּפ

 {5| -(=...רעיראטעלארפ ,) .ּפאק 20 .ּבור 1 זײרּפ .ז 30 .(112418) ."טאלּבגאט, יירעקורד ,,5{2ק 160אווווסע*

 טנרעל סאוו :עירעמ .קעטאילּביּב-ןינעל) .ייטראּפ יד ןוא סאלק-רעטעּברא רעד -- 5
 ,(06 1 ,ןינעל

 יז 32 .(160624) ."סעמע , קורד ,.ר .ס .ס .פ ןופ רעקלעפ יר ראפ גאלראפ רעלארטנעצ ,עװק סאמ

 {8) .זקע ,5.000 .ן.ּפ -א}

 ןגעװ ,ליט ןיא רעטעּברא יד ןופ טייקשידלעה רעד ןגעוו) .ּביױהנא רעסיורג רעד --0
 .(םיסָאּבאש עשיטסינומאק יד

 -ומאק רער ןופ טעטימאק לאוטנעצ םאּב סעיצקעס עשיריא ןופ אוויּב טפיוה ןופ עּבאגסיוא ,ועיק

 עשיטסינומאק , קורד ,(26 13) "טלעװ' עשיטסינומאק, גאלרַאפ ,עניארקוא ןיא (.שלאּב) ײטראּפ רעשיטסינ

 שש .וקע 3.000 .(ײ...רעיראטעלארּפ,) .ּבור 7 זײרּפ .ז 30 .(11617) ."ןאפ

 -ַאטעלָארּפ םנּופ רּוטַאטקיד יד ןוא גנּולמַאזרַאפ-סגנודנירג רעד ןיא ןלַאװ יד -- 0
 .סילעאכימ ךרוד טצעזרעּביא .טַאיר

 .*סַאלּבגָאט, ירעקורד .,גרוּברעטעּפ ןיא םינינע עשידיא ראפ טַאירַאסימָאק :גַאלרַאפ ,גרוּברעטעּפ

 ׂש .בור 12 זײרּפ .ז 47 .,1217)

 .טאיראסעלארּפ םנופ רוטאטקיד יד ןוא גנולמאזראפיגנודנירג רעד וצ ןלאוו יד --+,+,0

 -ומאק רעד ןופ טעטימאק לארטנעצ םאּב סעיצקעס עשידיא ןופ ארויּב טּפיױה ןופ עּבאגסיוא ,װעיק
 -ומאק- קורד ,(26 14) טלעװ עשיטסינומאק , גאלראפ .(2 14) עניארקוא ןיא (.שלאּב) ייטראּפ רעשיטסינ

 ןפ| + : .זקע 3,000 .("..רעיראטעלארּפ.) ,לּבור 7 זײרּפ .ז 28 .(617)12) ."ןֹאפ עשיטסינ

 .יורפ-רעטעּברא רעד ןגעוו --,359

 .(26 4 ,ןינעל טנרעל סָאװ :עירעס ,קעטָאילּביּב-ןינעל)
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 מ8סץאװס װ סדחסױפדתװס ג ,.ר .ס .ס .ם ןופ רעקלעפ יד ראפ גאלראפ רעלארטנעצ ,עװקסאמ

 יזקע 5.000 .("..-עיראטעלָארּפ,) .ּפאק 10 זײרּפ .ז 24 .(164423) ?עח  ,תסק 2866".

 ן10} .ַא יַא ק ס ּפור ק ,ג :עדעררָאּפ

 .(0 םװקסהאהתסזיס) -- .רעייטש-סגנורענרעד ןגעוו --,1

 ,גאלראפ-עכולעמ ,.ּפ .ק .ר סעיצקעס עשידיא יד ןופ ארויּב-לארטנעצ ןופ ןּבעגעגסיױרא ,קסּבעטיװ

 רעשיטסינומאק רעדנעלסור, ;ײ...רעיראטעלארּפ,) .ןיּפ .א| .ז 51 .(135618) ."ןרעטש ןטיור. ןופ יײרעקורד

 11 ..זקע 10:000. (*(סעקיוועשלאּפ) ייטראּפ

 .(0 טװעס;גט80ניט) -- .רעייטש-סגנורענרעד ןגעוו -- 1

 ,גאלראפ-עכולעמ ,.ּפ.ק.ר סעיצקעס עשידיא יד ןופ ָארויּב-לארטנעצ ןופ ןּבעגעגסירא ,קסבעטיװ

 -סור, ;ײ ...רעיראטעלארּפ ,) .ןיפ .א) .ז 51 .(132418) .קורד-עכולעמ עט-8) ?ןרעטש ןטיױו, ןופ קורד

 .וקע 10.000 ."(סעקיוועשלאּב) ייטראּפ עשיטסינומאק רעדנעל

 סעיצקעס עשיריא יד ןופ ץנערעפגאק רעדנעלסורלא רעט-4 רעד ןופ ןטאגעלעד יד. :עליה רעד ףא

 {12) ."ץיצאגעלער רעקסּבעטיװ רעד ןופ .ּפ .ק.ּר

 0 102026 -- .(רעטייּברא רעגרוּברעטעּפ .יִד וצ ףירב ַא) ,רעגנוה ןגעוו --9

 ,(אֵפ 3 ,קעטָאילּביּב עשיטסינומָאק) (םאחסעאס א םחזסעסאחא ץםססיאא)

 .ּפאק 75 זײרּפ ,ז 16 .(12619) ."טאלּבנָאט, יירעקורד ,"טסינומָאק רעד, גַאלרעפ ,גרוּברעטעּפ

 {13) .(* ...רעיראטעלארּפ.)

 -אמ ןופ ךעלרעמעקמאק יד ןופ גנולמאזראפ ַא ףא עדער) ,רעייטש-רענרע ןגעוו -- .1
 .(עינרעּבוג רעווקס

 16.8 ס0מסעסא8א ,גנולײטּפא רעסעױא ןופ עיצקעס עשיריא ,גאלראפ-עכולעמ רעשיניארקואלא ,ס ע דא

 {14  .("...רעיראטעלארּפ,, ; *קילּבוּפער-ןטאר .צאס .רקואלא,) .ן.ּפ .א| .ז 19 .(13618) .דעצוסזיקמ?נוצ

 .עיצַארעּפָאָאק ןגעוו -- 6

 .קורד-עכולעמ עט-1  ,דנאלסּורסיײװ ןיא ןענײרַאּפָארּפ יד ןופ טאולַארטנעצ ןופ גַאלראפ ,קסנימ

 115 . קע 2.000 .ּפאק 15 זײרּפ .ז 50 .(1218)

 .םזיוועשלאּב ןופ קיטקאט יד --5
 .(א 2 ?ןינעל טנרעל סאוו :עירעס ,קעטאילּביּב-ןינעל)

 למה. ,טסױעתס קו" ןגעזתסעע ,.ר .ס .ס .פ ןופ רעקלעפ יד ראפ גאלראפ רעלארטנעצ ,ע װ ק סא מ

 .("...רעיראטעלארּפ,) .ּפאק 12--ןטנענאּבא ראפ .ּפאק 15 זײרּפ .ז 30 .(623)15) .ןקסּבעטיװ ןיא} גיקםו/גוקספ

 {16) .זקע 0

 ,וװ דנאּב ,קרעװ עטלייוועגסיוא .1911--1908 .עיצולָאװער-רטנָאק רעד ןופ ןראי----9
 (רעטסע) ןיקמורפ .מ :שידיא .(א5 1 עירעס ,קעטאילּביּב-ינעל) .1 לייט

 צעה. תסשק. עפתי תגקסתסע 0.0. 0.1. ,.ר .ס .ס .פ ןופ גאלראפ-רעקלעפ רעלארטנעצ ,ע װקס אמ

 ןגו .(" ...רעירָאטעלארּפ,) .ּפאק 85 זײרּפ .ז 255 ,(15422)

 יד ןוא הכולמ רעד ןגעװ םזיסקראמ ןופ ערעל יד .עיצולאווער ןּוא הכולמ --8
 ,קעטאילּביּב עשיטסילאיצאס-שידיא) .עיצולאווער יד ןוא טאיראטעלארּפ ם'נופ- ןעּבאגפיוא
 .ןש טי וו ָא נ א מ ל א ק :שידִיי| .(2 אש

 שעת. -:גאה- 06-ת0 ,116387006 ת08ץ001280" ,טַאירַאסימָאק ןשידיא ןופ עּבַאגסיוא 54 וו ק ס א מ

 |18) .("...רעירַאטעלָארּפ ,) .ּפאק 50 .ּבור 4 זײרּפ ."טראווכאנע .ז ןג} {-138 .(152422)

 יד ןוא עכולעמ רעד ןגעװ םזיסקראמ ןופ ערעל יד .עיצולאווער ןוא עכולעמ --5
 ,2 לַייט ,צ דנאּב ,קרעװ עטלייוװעגסיוא .עיצולאווער רעד ןיא טאיראטעלארּפ םנופ ןּבאגפיוא
 .ןעּבאגסיוא עטייוװצ}-

 1186ק8װ0 עז תםמסצמצתס ם עח. ,.ר .ס .ס .פ ןופ רעקלעפ יד ראפ גאלראפ רעלארטנעצ ,ע װק סאמ

 -אטעלארפ,) .ּפאק 32--ןטנענאּבא ראפ .ּפאק 40 זײרּפ ."טראווכאנ .ז ן}| } 104 .(15423) ,ה52 פאסט".

 .זקע 5:000 .(*...רעיר

 ן191 .עּבאגסיוא רעטיײװצ רעד וצ טראווראפ

 -סיוא .(עמָאכלימ רעשיטסילאירעּפמיא רעד זיּב עגארפ עשידיא ןוא עלאנַאיצאנ --7

 .לַאטנעזאר :שידיא .(אל 1 עירעס ,קעטאילּביּב-ןינעל) .1 לייט ,צווװ דנאּב ,קרעװ עטלייוועג
 16נולאא 821 (-תה 1ןסנועק. 832. תץסתסת ;.ר .ס .ס/.פ ןופ גאלראפ-רעקלעפ רעלארטנעצ ,עװקס אמ

 {2| ,זקע 5.000 .(י...רעיראטעלארּפ ,) ..ּפאק 75 זײרּפ .ז 222 .(155623) .0. 0.0.

 -סיוא .(עמָאכלימ עשיטסילַאירעּפמיא ּביוהנא ןופ) עגארפ עשידיא ןוא עלאנָאיצאנ---7
 .לאט נעזאר :שידיא .(א/ 1 עירעס ,קעטאילּביּב-ןינעל) .2 לייט ,צווו דנאּב ,קרעװ עטלייוװעג

, 
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 מנחה (ק-מב ןןסאדװ. ּגְז ווםװסתסמ ,.ר .ס .ס .פ ןופ גאלראפ-רעקלעפ רעלארטנעצ ,עװק סאמ

 {21} .זקע 5.600 .(י...רעיראטעלארּפ,) .ּפאק 6 זיײרּפ- .ז 183 .(15:623)/ 0.0,0.2.

 .ראוונאי רעטניינ רעד --.5

 - ,-(11418) זה. ,/|ס7 2אסט* ,.ר .ס .ס .פ ןופ רעקלעפ יד ראפ גאלראפ רעלאוטנעצ ,עװק סא מ

 1221 ,זקע 0 .ןיפ .אן יז 0

 ..1 לײט ,װ דנאּב ,קרעװ עטלייװעגסיוא .(1907--1905) .עיצולאווער עטשרע --.5
 .רעלוש טלא .מ :שידיא .(אי 1 עירעס ,קעטאילּביּב"ןינעל)

 .ז 304 .(160624) עװח. ,25/ 3866" ,.ר .ס .ס .פ ןופ גאלראפ-רעקלעפ רעלארטנעצ ,עװקסאמ

 ן23) .זקע 5,000 ,(*...רעיראטעלארּפ,) .ּבור 1 זײרּפ

 ,2 לײט ,װ דנאּב ,קרעװ תעטלייוועגסיוא .(1907--1905) .עיצולָאװער עטשרע --7
 .רעלוש טלא .מ :שידיא א 1 עירעס ,קעטָאילּביּב-ןינעל)

 קאמנאמהה (ו-אא תסודע- פֲתק- 88/020ת ,.ר .ס .ס .פ ןופ גַאלרַאפ-רעקלעפ רעלַארטנעצ ,ע װקסאמ

 ן24 .וקע 5.000 .("..רעיראטעלארּפ,) .ּבור 1 זײרּפ .ז 315 .(16624) 0.0.0.1.

 .ענומאק רעזיראּפ יד --,6

 .(11ל619) דאח ,2ן6ק פאס" ,.ר.ס .ס .פ ןופ רעקלעפ יד רַאפ גאלראפ רעלַארטנעצ ,ע װקסָאמ

 {25} .וקע 3.000 (-...רעירַאטעלָארּפ ,) .ּפאק 20 זײרּפ .ז 7

 .1} לייט ,שו דנאּב ,קרעװ עטלייוועגסיוא .טכַאמ רעד ַאּב טאיראטעלָארּפ רעד -- .6
 (רעטסע) ןיקמורפ .מ ןןוא) ןיקּפיצ .י :שידיא .(א! 1 עירעס ,קעטאילּביּב-ןינעל)

 .(160623) זאח 2, סװ 2866" ,.ר .ס .ס .ם ןופ רעקלעפ יד רַאפ גאלראפ רעלַאוטנעצ ,עװקסאמ

 261 ׂ .זקע 5.000 ,(ײ...רעיראטעלארּפ,) .ּבור 1 זײרּפ .ז 8

 ,צו דנאּב ,קרעװ עטלייוועגסיוא .1920--1919 .טכאמ רעד אּב טאיראטעלארּפ רעד ---6
 ףאטיװע ל .מ - שידיא .(25 1 עירעס ,קעטאילּביּב-ןינעל) .2 לייט

 .(160623) זװװ  ,ת"סק פאסס" ,.ר .ס .ס .פ ןופ רעקלעפ יד ראפ גאלראפ רעלארטנעצ ,עװקסאמ
 27 .וקע 5.000 .(*...רעיראטעלארּפ ,) .ּבור 1--ןטנענאּבא ראפ .ּפאק 15 .ּבור 1 זײרּפ .ז 0

 ,צװ דנאּב ,קרעװ עטלייוװעגסיוא .1921 .טכאמ רעד אּב טאיראטעלארּפ רעד --.7
 .(רעטסע) אניק מורפ .מ :שידיא .(א 1 עירעס ,קעטאילּביּב-ןינעל) .1 לייט

 .טאומאומוה 40-68 סװדק. תהה. 0.0.0.ז. ,.ר.ס .ס .פ ןופ גאלראפ-רעקלעפ רעלארטנעצ .,עװקס אמ

 ן28) .זקע 5.000 .{"...רעיראטעלארּפ ,) .ּפאק 15 זײרּפ .ז 210 .(16623)

 ,צװ דנַאּב ,קרעװ עטלייװעגסיוא .1922 .טכַאמ רעד ַאּב טַאיראטעלָארּפ רעד --7
 (רעטסע) ןיקמורפ .מ :שידיא .(06 1 עירעס ,קעטאילּביּב-ןינעל) .2 לייט

 .אהװנאהמה (-א8 הסחדק- חכה. 0.0.0./. ,.ר .ס .ס .פ ןופ גַאלרַאפ-רעקלעפ רעלַארטנעצ ,ע וו ק ס א מ

 291 .זקע 5.000 .("...רעיראטעלארּפ ,) .ּפָאק 50 זײרּפ .ז 147 .(16223)

 ןופ רהָאפנעמאזּוצ .דנעלסורלא ןטירד ץפיוא ןטלאהעג עדער-סולש ןוא גארטראפ --8
 ילּביּב עשיטסילאיצָאס - שידיא) .ןעטאטוּפעד-עטאדלָאס ןוא -רעטייּברא יד ןופ ןעטַאר יד
 : .ן| אלּפאק :שידַיי| .(.6 1 ,קעטא

 .(1320) ."טאלּבגאט, .זעװעג .קורד ,טאיראסימָאק רעשידיא רעלארטנעצ :גאלרעפ ,דארגארטעּפ

 ן30| .("...רעיראטעלארּפ,) .ּפאק 50 זיירפ .ז 1

 ּביּב ינעל) .1 לייט ,ע דנאּב ,קרעװ עטלייוועגסיוא .רּבאיטקא זיּב לארוועפ ןופ ,5
 .גרעּב דל אג .ל :שידיא .(א* 1 עירעס ,קעטאיל

 ןואסקאהס א סזחפצֿזהאס ,.ר .ס .ס .פ ןיפ רעקלעפ יד ראפ גאלראפ רעלארטנעצ ,ע װקסאמ

 ן3ו| יזקע 5.000 .(=...רעיראטעלארּפ ,) .ּפאק 75 זײרּפ .ז 6 .(167623) ח דסזץיץגנז ,/16װ 920607 .

 קרעװ עטלײװעגסיוא .םזינומָאק ןיא "טפַאשקניל ןופ טײקנַארק רעדניק יד -- 7
 .ןיקּבאר .א :שידיא .(א 1 עירעס ,קעטאילּביּב-ןינעל) .3 לייט ,שו דנַאּב

 אמאנאוגה 0-א8 הסחדק. עלה. תהקסתסמ ,.ר .ס .ס.פ ןופ גַאלרַאפ-רעקלעפ רעלַארטנעצ ,עװקסאמ

 ן32) : .יזקע 5.000 .(י...רעיראטעלָארּפ ,) .ּפאק 35 זײרּפ .ז 97 .(160623) .0. 0.0.14

 -לפסיוא ןלארטנעצ ם'נופ גנוציז-ראנעלּפ רעד ףיוא ןינעל רבח ם'נופ עדער יד --+8
 -סילאיצאס -שידיא) .דליּב ןוא עיפארגאיב רעצרוק א טימ .ילוי 21 םעד טעטימאקיסגנור
 .(24 16 ,קעטאילּביּב עשיט

 א א

 8 אס
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 ,םינינע עשידיא ראפ טאיראסימאק םייּב גנולײטּפא-סגנודליב ןוא רוטלוק :גאלראפ ,ד אר גארט עּפ

 ן33) .(*...רעיראטעלארּפ,) .ּבור 1 זײרּפ .ז 55 .(11417) ."טאלּבגאט . קורד)

 -עד 3 ,ץנערעפנָאק-ייטראּפ רעדנעלסורלא רעד ףיוא ןינעל 'כ ןופ עדער יד -- -0

 ,1919 רֵַּבאֹק

 םאּב סעיצקעס עשידיא ןופ ארויּב-טּפיוה ןופ עּבאגסיוא ,(.9) "טלעוו עשיטסינומאק. גאלראפ ,וװ עי ק

 .(115617) ."ןָאפמָאק. .קורד .עניארקוא ףיֹוא (.וװעשלָאּב) ײטראּפ דעשיטסינומאק רעד ןופ טעטימאק-לארטנעצ

 {34) .זקע 3.000 .("...רעיראטעלארּפ,) .ּבור 7 זיירּפ .ז 24

 סעיטאמָאטסערכ ןיא ןוא עסערּפ רעד ןיא ןעלקיטרא סנינעל (0

 -לאּב רעד ןופ ןוא ןענינעל ןופ גנורילומראפ רעד ןיא עיצולאווער רעד ןופ ןּבאגפוא
 .ייטראּפ רעשיטסיוועש

 גאלראפ ,() .לײט רעטשרע .דנא ןוא ןָא ס פל ָא װ טול "ןלושטילאפ ראפ ערוװיאטילָאּפ.

 135 .220--217 .ז .1926  ."עגיל-רוטלוק-

 ?וויסערגארּפ םזילַאטיּפאק רעד זיא לאפ ַא רעסָאװ ןיא
 .1928 ."ךוּב ןוא לוש, גאלראפ ,(מ) .(עיטאמאטסערכ) "ףמאקנסאלק, ---.דנא ןוא ןאמכארּב

 ן561 .205---203 .ז

 ןופ ןדאש םעד ןגעװ ,גרעּב עכיוה ףא ןגייטשפוא ןגעוװ ןינעל 'כ ןופ לקיטרא רעײנ א

 .לג .ד ןוא סעקיוועשנעמ וצ גנואיצאּב ןגעו ,לדנאה םנופ ןצונ םעד ןגעװ ,טייקטרעמוראפ
 ,(טסיצילּבוּפ א ןופ ןציטאנ)

 י"ס עמע רע ד, :װװ .ּפש ,3 .ז .(1.000) 75 .מונ .22/וש ,1924 .(ק) .צט ,"ןא פ עשיטסינומאק-

 {371 .װ ,ו .ּפש 4 יד עט .ּפש ,3 יב שוי .ּפש ,2 .ז ,88 .מונ .17ןוש 24 .(מ) .צס ?

 .ןענינעל .יא .וו ןופ "ןסיזעט-לירּפא,, יד
 |38) .עו--! .ּפש ,3 .ז .23 .מונ .30// ,1924 .(מ) .צט ,"סעמע רע ד,

 .(ףרָאד ןיא טעּברא-רוטלוק ןגעוו| .(ןינעל 'כ ןופ לקיטרא) ךוּב-גאט א ןופ ךעלטעלּב
 ."גאלראפ-עכולעמ, ,(כ) .וװ עגאלייּב ."םוטרעיוּפ סאד ןוא סאלק-רעטעּברא רעד,--.ג ,װעיװאניז

 ן39} .60---56 .ז .3

 ,"ארקסיא ,, ןיא לקיטרא סנינעל ןופ) םזימאנאקע ןופ רעקידייטראפ יד טימ ךערּפשעג א
 .(כ3 2

 |40} .59--57 .ז .1928 .ײעגיל-רוטלוק, גאלראפ ,(ק) ."רּבאיטקא וצ געװו רעד,--א ,יקצידוי

 לקיטרא ןא סגינעל 'ח ןופ גוצסיוא ןא) .לאנאיצאנרעטניא רענרעּב ןופ ןדלעה יד
 ,("אדווארּפ . ןיא

 411 .ו .ּפש 4 .זךוש .ּפש ,2 .ז .15 מונ .19/שו ,1919 .(ק) .צט ,"ןאפ עשיטסינומאק, 1

 .(ןגוצסיוא) "ןאט ןעמ ףראד סאוו.

 ,:1928 ."ךוּב ןוא לוש , גאלראפ ,(מ) .(עיטאמאטסערכ) "ףמאקנסאלק,---.דנא ןוא .א ,ן א מ כאר ּב

 41 ,260---252 .ז
 רעד ןופ ןכאצינ רעטשרע רעד .1905 רּבאיטקא ןט-17 ןגעװ ןּבירשעג ןינעל טאָה סאו

 : .עיצולאווער
 {43) .צ--וװ .ּפש ,2 :ז .140 .מונ .30/א ,1929 .(כ) .צט ,"ןרעט ש וע דע

 .ענומאק רעשזיראּפ יד זנוא טנרעל סאוו -

 41 .97--93 .ז .1925 ."עגיל-רוטלוק. גאלראפ ,(ק) .(גנולמאז) "עגומאק רעשזיראפ.

 ראוונאי ,184 .נ "דאירעּפװ, ןיא לקיטרא סנינעל ןופ) .דנאלסור ןיא רָאפ טמוק סאוו

 .|1905 ןופ ןשינעעשעג יד ןגעווו .(5
 |45| .142 ,141 .ז .1925 ."עגיל-רוטלוק, גאלראפ ,(ק) ."רּבאיטקא וצ גע רעד,--.א ,יקצידוי

 .ן1918 רָאי סָאד ןּבירשעגנָא) .טעװעג םעד ןריזינאגרא לאז ןעמ יוזא יװ
 ,23/ו גוו--! .ּפש ,4 .ז+שװ--! .ּֿפש ,2 .ז ,92 .מונ .21/וש ,,9 .(מ) .צט ,"סעמע רעדע

 ן46) .שו--ו .ֿפש ,2 .ז ,93 .םונ



 ענאינינעל - ינטיװק .י 208

 .ןטוטיטסניא-ןינעל םעניא וויכרא ןופ) עמאכלימ רעד ןגעוװ ףורפוא סנינעל .יא .וו
 .צט ,פ2סע מע רעד, ;צװ -צ .ּפש ,1 .ז .(808) 18 .מונ .21// ,1928 .(כ) .צט ,"ףרעטש רע ד,

 ן) = יש-- | .ּפש ,2 .ז .18 .מונ .21/1 ,1928 .(מ)

 ..סעיצאנ ןופ גנומיטשאּבטסּבלעז רעד ןגעוו לקיטרא רעטכעלטנפעראפ-טינ א סנינעל .יא ,וו
 ן45) .שוו--| .ּפש ,3 .ז .257 .מונ .סןאו 27 .(מ) .צט ,"סע מע רעד,

 עב . יעיצולאוער רענעּבעגעג רעד ןיא טַאירַאטעלָארּפ םנופ ןּבאגפיוא יד ןגעוו
 ."עגיארקוא ןופ גאלראפ-עכולעמ.,(כ) ."גנולמאז-רּבאיטקאע--.ע ,גרעּבניניפ נוא .א יק צידוי

 (49) פ .10---5 .ז ,5

 ,טפאשטריוודנאל רעד ןיא םזילאטיּפאק ןופ גנוטיידאּב רעד ןגעוו
 .1928 ."ְךּוּב ןוא לוש , גאלראפ ,(מ) .(עיטאמאטסערכ) "ףמאקנסאלק,---.דנא ןוא .א ןאמכארּב

 ןסו ,178--172 .ז

 ,33 26 "יראטעלארּפ, ןיא ...לקיטרא סנינעל ןופ) קיטילָאּפ-רַארגא סניּפילָאטס ןגעוו

 : ,(1908 דּבאיאנ 4
 ן5נ| .309 ,308 .ד .5 ."עגיל-רוטלוק , גאלראפ ,(ק) ."רּבאיטקא וצ געװו רעד,--.א ,יקצידוי

 .(ראי 1905 ןיא לקיטרא ןא סנינעל ןופ) "עיצולאווער עטנענאמרעּפ,, ןגעוו
 ן521 .170 ,169 .ז ,טרָאד

 .ןופ) גנוטייצ רעשיטילאּפ רעשיסורלא ןא ןיא "ןרענָאיצולָאװער עלענאיסעפארּפ ןגעוו
 .("טאלעיד ָאטשט, סנינעל

 53 ר .56--,52 -! וטרָאר

 לקיטרא סנינעל ןופ) .יײרעכוז-טָאג ןופ ןוא םזיװָאזטָא ןופ רעגנייהנָא עיצקארפ רעד ןגעוו
 .(רָאי 1909 ןופ

 ,322 ,321 .ז ,טרָאד

 .עיצארעּפָאָאק ןגעוו
 .םונ ,2/שו ןע--- .ּפש ,2 .ז .(867) 107 .מונ .1/שװ ,1923 .((ק) .צט ,"ןאפ עשיטסינומאק,

15+( 

 ן55) .ש--ו .ּפש ,2 .ז .(868) 8

 (ןענינע ל ךרוד ןגארטעגניירא) .גנולמאזראפ-גנודנירג רעד ןגעוו ןסיזעט
 ן56) .321--317 .ז .192/ ."עגיל-רוטלוק , גאלראפ ,(ק) ."געטירּבאיטקָא ,--.א ,יקצידוי

 .ק .ר ןופ רָאפנעמָאזוצ ןט-7 ןפאו (ןענינעל ןופ טגיילעגראפ) םעלאש ןגעוו ןסיזעס

 .ן;(,ג) 8
 {5ז| ,318--372 .ז ,טרָאד

 ,םארגָאּפ רעקַאטסילאיּב ןגעוו ןינעל
 רעשיריא רעד ןיפ עטכישעג רעד וצ עיטאמאטסערכ ."רעטעּברא רעשיריא רעדר;--.א ,ץינשזריק

 ןופ רעקלעפ יד ראפ גאלראפ רעלאוטנעצ ,(מ) .טפעה עטייוצ ,דנאּב רעטייווצ ,גנוגעוואּב ...רעטעּברא

 ן58| ,157--152 .ז .1925 .ר .ס .ס .פ

 .ן"ןעגנוזָאל יד וצ , לקיטרא סנינעל ןופ) .ןשינעעשעג-ילוי יד ןגעוו ןינעל
 1591 .וע--! .ּפש ,2 .ז .52 .מונ .17,שװ ,1925 ,(כ) .צט ,"ןרע טש רעד;

 .קיטקאט-לאוו רעשידנוּב רעד ןגעוו ןינעל
 .231--221 .ז 1925 ...טפעה עטײװצ ,דנאּב רעטייווצ .."רעטעּברא רעשידיא רעד,--.א ,ץיגשזריק

 ן*0}-|

 ,.ענומאק רעד ןופ ןקנעדנָא) קיידנא םוצ .ענומאק רעשזיראּפ רעד ןגעװ ןינעל 'כ רעד
 .ןענּומָאק רעשזיראּפ רעד ןופ גָאטרָאי ןט-40 םוצ 1911 ןיא ןּבירשעג}

 {51) .32--29 .ז .6--5 .מונ .1925 .(כ) .שז ,"טלע װ עטיור יד;

 . יעיצולאוער רעשיסור רעד ןופ לגיּפש סלא ,יאטסלאט וועל .ןעיאטסלאט ןגעוו ןינעל
 / ן52} .63---58 .ז .5--4 .מונ ,1928 .(כ) .שז ,"טיל אר5,

 ןגעװ, : לקיטרא םנופ) ייטראּפ .ד-.ס רעד ןיא ןעגנומערטש יירד .ראי 1905 ןגעוו ןינעל
 .(1915 רּבאיאנ ןט-20 םנופ ,46 .מונ ,"טארקאמעד- .צָאס , ."עיצולאווער רעד ןופ סעיניל ייווצ

 -  ן63| .שו--| .ּפש ,2 .ז .163 .מונ .28/אוו ,1925 .(כ) .צט ,"ן רע טש ועיד.
 ײ א

 יי '-

 א :
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 -ארק ןיא ןעוועג טקורדעג) עיצולאווער רעד ןופ סעיצקעל יד .ראי ןט-05 ןגעוו ןינעל

 .((ראי 0 רבאיטקא 21 ןופ ,1 .מונ ,"אטעזאג .שטָאב

 ;צ .ּפש ,2 .ז .157 .מונ .21 או ;שו--ו .ּפש ,2 .ז .153 .מונ .17/א| ,1928 .(כ) ,צט ,"ןרע טש רע ד,

 .29|או 1ע .ּפש ,2 .ז .162 .מונ .27ןאו ןצ .ּפש .2 ,ז .159 .מונ .24/א6 וע .ּפש ,2 .ז .158 .מונ .22/א

 .172 .מונ .9/או ןש .ּפש ,2 .ז .167 .מונ .2/א ןש .ּפש ,2 .ז .166 .מונ .2 אוו ;ש .ּפש ,2 .ז ,164 .םונ

 64) .ע .ּפש ,2 .ז ,180 .םונ .18/א ;ש .ּפש ,2 .ז

 .דנאלסור ןיא עיצולאווער רעד ןופ ביוהנא רעד .ראוונאי ןט"9 ןגעוו ןינעל יכ רעד

 .(1905 18/ו ,4 .מונ ,"דאירעּפוו , ןיא ןּבירשעג)
 . 65 .װ ,ו .ּפש ,3 .ז .(943) 18 .מוִנ .22/| ,1924 .(ק) .צט ,"ן א פ עשיטסיגנומאק,

 .ראוונאי ןט-9 ןגעוו ןינעל
 {66) .שו ,צ .ּפש ,1 .ז .18 .מונ .22/| ,1926 .(מ) .צט ,"ס עמ ע רע דע

 ןיא לגילפ רעשיטסינוטרָאּפָא ןוא רערענאיצולָאװער .ראפנעמאזוצ ןטדוו .ןגעוו ןינעל

 .("קירוצ ףא ייווצ ןוא -- סיוראפ טירט א, רושארּב סנינעל ןופ) .ײטרַאּפ

 {67| 90.  ,89 .ז .1925 ."עגיל-רוטלוקע גאלראפ ,(ק) ."רבאיטקא וצ געװ רעד,--.א ,;קצידּוי

 ךאנ זיא סאוו ,טנעמוקאד א סנינעל) !.עסערּפ-.ּברא רעד ןופ עלָאר רעד ןגעוו ןינעל

 .(טכילטנפעראפ ןעוועג טינ
 ,2 .ז .(591) 100 .מונ .5/ש ;ש---| .ּפש ,2 .ז .(590) 99 .מונ .4// ,1927 .(כ) .צט ,"|רע ט ש רע ד,

 {68) : .ץ--! .ּפש

 ,"םזילאירעּפמיא רעד ןוא טפאשטריוו-טלעוו יד , רושארּב סניראכוּב .נ 'כ וצ עדערראפ סנינעל

 {69) .ץ--! .ּפש ,1 .ז .17 .מונ .21 1 ,1927 .(מ) .צט ,"סעמע וע ד.

 -יראטילימיטנא רעד ןגעװ} .ָארויּב-טילַאּפ ןופ רעדילגטימ יד וצ לטעצ ַא סנינעל 'ּכ
 .ןעינאּפמאק רעשיטס

 ן7ס} .וװ--- .ּפש ,1 .ז .17 .מונ .20// ,1929 ,טרָאד

 ,ןינעל .יא .וװ ןופ עיפארגאיבאטווא עכעלטנפעראפ טינ
 ן7ג) ,ן409 .מונ עז) וו--! .ּפש ,2 .ז .86 .מונ .16/וש ,1927 .(מ) .צט ,"סעמע רעד,

 -רא ןא סנינעל ןופ) .גנוריגער עקיליײװטײצ ערענאיצולאווער ןוא עיטארקאמעד לאיצאס
 .(1905 טראמ ןופ .6 13 "דאירעּפװ, ןיא לקיש

 {72} .169--167 .ז .1925 ."עגיל-רוטלוקא גאלראפ ,(ק) ."רּבאיטקאוצ געװ רעד,--.א ,יקצידוי

 -ראּפ עכעלרעגריּבניילק ןגעװ, לקיטרא סנינעל .נ ןופ) .עיגָאלַאעזארפ עשיטסילאיצאס
 ' .(1918 ,27 /!או ןופ *ןעייט

 |73| .296 ,295 .ז .1921 .*עגיל-רוטלוק. גאלױאפ ,(ק) ."געט-רּבאיטקָא---.א ,יק צידוי

 ,םזיקלאפ ןופ ןענאגיּפע יד
 .1928 ."ךוּב ןוא לוש , גאלראפ ,(מ) .(עיטאמאטסערכ) "ףמאקנסאלק,--.דנא ןוא .א ןאמכארּב

 741 ,202---198 .ז

 .(עמרוט ןיא ןענינעל ךרוד ןּבירשעגנא) .וועטנאי-רעטעּברא ןא -- יימ רעטשרע

 ן} ,14 ,13 .ז .1925 ."עגיל-רוטלוק, גאלראפ ,(ק) ."רּבאיטקָא וצ געװ רעד,--.א יקצִידוי

 .טפאשטריוו עשרעיוּפ יד

 ןוא לוש , גאלראפ ,(מ) .לייט רעטשרע .(עיטאמאטסערכ) ײ"ףמאקנסאלק,---.דנא ןוא .א ,ןא מכ א רֹּב

 * פו .172---164 .ז .1928 ."ָךוּב

 'כ ןופ) .עירטסודניא-ןענישאמ רעסיורג רעד ןופ דרעפ סאד ןוא דרעפ עשרעיוּפ סאּד

 .("רעסעּב רעּבא רעקיניײװ רעסעּב , לקיטרא סנינעל
 עכולעמ, .(כ) .וש עגאלייּב ,"םוטרעױּפ סאד ןוא סאלק-רעטעּברא רעד;-- .ג ג;װעיוװואניז

 ןד| .65--61 .ז .1925 ."גאלראפ

 .םראפער עשרעיופ יד

 || .67---64 .ז .1928 ...לייט רעטשרע ..."ףמאקנסאלק,---.דנא ןוא .א ;ןאמ כאר ּב

 ,(1905 ,ת8 11 "ןזישז איאוואנ,, ןיא לקיטרא ןַא סנינעל ןופ) .םוטרעױּפ ןוא טאיראטעלָארּפ
 ן7פ| ,187--185 .ז .1925 ."עגיל-רוטלוק , גאלראפ ,(ק) ."רּבאיטקא וצ גע רעד.--.א יקצידוי
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 .טפאשטריוו עשיצירּפ יד

 ןוא לוש , גאלראפ ,(מ) .לייט עטשרע .:(עיטאמאטסערכ) *ףמאקנסאלק.---:דנא ןוא .א ,ןא מ כארּב

 .164---155 .ז .1928 ."ךוּב
 ןפס ו

 .(26 2 *טסינומאק, ןיא לקיטרא סנינעל ןופ) .עיצולאווער רעד ןופ סעכאנאה רֹאפ יד

 ןֿפג| .372 ,371 .1925 .ײעגיל-רוטלוק, גאלראפ ,(ק) "רּבאיטקא וצ געװ רעד, .א יקצידּוי
 *טארקאמעד-לאיצאס,) .ןעיאטסלאט .ל ןגעוו ןינעל .טיױט סיאטסלאט .ל ךאנ רָאי ןצפופ

 .(1910 ,א6 0
 {521 .װ ,ו .ּפש ,2 .ז .156 .מונ .20/| ,1925 .(כ) ,צט ,"ןרע טש רעד;

 - -(ןסיזעט-לערּפא יד ןופ טקעיָארּפ ןטשרע סנינעל 'כ ןופ) .1927 -- געט-לארוועפ יד -- 7
 ן53) .וצ .ּפש ,2 .ז .(545) 54 .מונ .סןוו 8,171 .(כ) .צט ,ײ"ןרע טש רעד;

 .|1905 ,18/ו "דָאירעּפװ, ןיא טקורדעג) .ןדאקיראּב ןוא "אקשויטאּב-ראצ, רעד
 154 .װ  .ּפש ,2 .ז .(504) 18 .מונ .18// ,1927 .(כ) :צט ,"ףרעטש וע דע

 ןיא לקיטרא סנינעל ןופ) .עיצולאווער-רּבאיטקא רעד ןופ גאטראי ןטרעפ םעד וצ
 .(1921 רּבאיטקא 18 םנופ ,224 .מונ ,"אדווארפ,

 -ינֹומ אק. ;86--81 .ז .192/ ."עגיל-רוטלוק , גאלראפ ,(ק) ."געט-רּבאיטקָא---.א יק צידוי

 .(.גימ) .שז ,"ןורע טש, ;/--| .ּפש ,2 .ז .(469) 217 .מונ .27/א ,1921 .(ק) .צט ,"ןא פ עשיטס
 ן55) ,25---22 .ז .3 .מונ .5

 .ראפנעמאזוצ רעטייווצ רעד

 ןוא לוש , גאלראפ ,(מ) .לייט עטשרע .(עיטאמאטסערכ) "ףמאקנסאלק----.דנא ןוא .א ,ן א.מ כ א רֹּב

 {55) .261---261 .ז .1928 ."ךוּב

 .ײטראּפ עשיטילאּפ *"עקידנעטשטסּבלעז, א טאיראטעלארּפ רעשידיא רעד ףראד יצ
 ןֿד| ,320 - 315 .ז ,טרָאד

 23 .םונ ,"ארקסיא, ןיא ןעלקיטרא ייווצ סנינעל ןופ) .םזירויטנַאװַא רערענאיצולאווער
 .(ראי 1902 ראפ 24 ןוא

 88) .108--106 .ז .1925 .*עגיל-רוטלוק , גאלראפ ,(ק) ,"רּבאיסקא וצ געװ רעד.--.א ,יקצידוי

 .םוטרעיופ םנופ ןוא טאיראטעלארּפ םנופ רוטאטקיד עשיטארקאמעד-ערענאיצולאווער

 .(1905 טראמ ןופ ; 14 "דאירעּפו, ןיא ?קיטרא ןא סנינעל ןופ)
 ןפ} .166 ,165 .ז ,טרָאד

 .גנומיטשאּבטסּבלעז ףא עיִצָאנ ןופ טכער יד ןוא טאיראטעלארּפ רערענָאיצולאווער רעד
 ן50} .שוו--ו .ּפש ,3 .ז .255 .מונ .6או ,1927 .(מ) .צט ,"סעמע רעד,

 ןגארטרָאפ ןוא סעדער סנינעל 6

 .דנאּבראפ-טנגוי ןופ ןּבאגפיוא יד
 8 : ן.1 .מונ עי)

 ,גארטראפ ַא ןופ) .עיצולאוער רעשיסור רעטשרע רעד ןופ גנוצאשּפא עניימעגלא יד
 טנגוי-רעטעּברא ןופ גנולמאזראפ א ףא 1917 ראוונאי ןיא טנעיײלעג טאה שטיאליא .וװ סאוו
 ,(ךירויצ ןיא

 ;204--200 .ז .1925 ."עגיל-רוטלוק, גאלראפ .(ק) ."רּבאיטקא וצ געװ רעד,--.א ,יקצידוי

 1925 ."עניארקוא ןופ גאלראפ-עכולעמ , ,(כ) .(גנולמאז) *1905,--.ע ,גרע ּבניניפ ןוא .א ,יק צידוי

 1521 .ןג16 ,102 .מונ עז| .52--48 .ז
 ןסאטיצ) .עיצולאוער רעד סאשעּב קיטילאּפ רעשימאנאקע רעד ןופ ןּבאגפוא-טנורג יד

 .(סעדער ןוא קרעװ סנינעל ןופ
 25 .םונ .1װ ;ש--ו! .ּפש ,2 .ז .(949) 23 .מונ .30// ,1924 .(ק) .צט ,"ןא פ עשיטסינומאקע

 6 ,וו---! .ּפש ,3 .ז .(952)
 םעד טנעײלעג טאה רע סאו ,עיצקעל א סנינעל ןופ) ?עכולעמ סניוזא זיא סָאװ

 .(טעטיסרעווינוא רעוװאלדרעווס ןיא .י 1919 ילוי ןטד11
 ן94| .שוװ--ש .ּפש ,1 .ז .(1.109) 17 .מונ .20/ו ,1929 .(כ) .צט ,ײןרע טש ועד;



 211 ךוּבלמאז רעשיגָאלָא;לּביּב

 .(1917 ....ק .א .צ .לסורלא םנופ גנוציז רעד ףא עדער סנינעל) .ןענינָאכוד לארעגעג ןגעװ
 ן95) .342 ,341 .ז ,טרָאד

 ,(ןטאר יד ןופ ראפנעמאזוצ ןט-5 ןפא גארטראפ סנינעל 'כ ןופ) ןרעסע עקניל יד ןגעוו

 ן96) ;400---398 .ז ,טרָאד

 ,(1917 רּבאיטקא 26 םעד ןטאר יד ןופ ראפנעמאזוצ וו ןפא עדער סנינעל ןופ) דרע ןגעװ
 ןפז} .112 ,111 .ז .1927 ."עגיל-רוטלוק , ,(ק) ."געט-רּבאיטקָא,--.א ,יקצידוי

 .רעייטש-רענרע ןגעוו

 981 .|14 .מונ עז

 טייקיטעט ןגעוו גארטראפ סנינעל ןופ) .טכאמנטאר רעד ןופ ןטערקעד עטשרע יד ןגעוו
 .(1918 ראוונאי 11 םעד םאקלאפטאר ןופ

 |99} .317--313 .ז .1927 ."עגיל-רוטלוק, גאלראפ ,(ק) ."געט-רּבאיטקָא,--.א יקצידוי

 -לאפטאר ןופ טייקיטעט רעד ןגעוו גארטראפ סנינעל .נ ןופ) יימרא רעטיור רעד ןגעוו
 .(1918 ראוונאי 11 םנופ םאק

 {1001 ; .424 .ז ,טרָאד

 .(1917 רּבאיטקא 26 םעד ,ןטאר יד ןופ ראפנעמאזּוצ וו ןפא עדער סנינעל) !םעלאש ןגעװ
 ן1011 .106 ,105 .ז ,טרָאד

 ןכלעװ ,גארטראפ ןופ) עיצולאווער רעטשרע רעד ןופ ייליּבוי רעקיראי-20 .1925--5
 -עּברא רעד ראפ ךירויצ ןיא שטייד ףא ןטלאהעג 1917 ראוונאי;22 םעד טאה ןינעל 'ּכ
 ,(טנגוי-רעט

 {1021 .ן116 ,92 .מונ עז| .שוו--ש .ּפש ,2 .ז .155 .מונ .1פןאו ,1925 .(כ) .צט ,ײן רע טש רע ד.

 טראמ 13 םעד עדער סנינעל .נ ןופ) .עיצולאווער רעלארוועפ רעד ןופ טיײצרָאי רעד
 / 0918 טראמ 14 ןופ .א 8 "טסינומאק, ןיא טכעלטנפעראפ ... .* 8

 {103| .78 ,17 .ז .1927 ."עגיל-רוטלוק. גאלראפ ,(ק) ."געט-רּבאיטקָא,--.א ,יקצידוי

 גנוציז רעטשרע רעד ףא) קיטילאּפ-טלעוו רעד ןגעװ ןוא עמאכלימ רעד ןגעוװ ןינעל 'כ
 .(.ּפ .ק .ר ןופ ץנערעפנאק רעשידנעלסורלא רעד ןופ

 126 .בונ .1/א ּ;װ .ּפש ,2 .ז .(219) 125 .מונ .6/א8 ,1920 .(ק) .צט ,ןא פ עשיטסינומאק}ג

 |104) .װ .ּפש ,2 .ז .(220)

 יד ןופ גנולמאזראפ רעד ףא גארטראפ) ; קיטילאּפ רעשימאנאקע רעד ןגעוו ןינעל 'כ
 ןוא עווקסאמ ןיא .ּפ .ק .ר ןופ רעייטשראפ-ךעלרעמעק עכילטראווטנאראפ ןוא ןראטערקעס
 .(עינרעּבוג רעווקסאמ

 {205) .ש--! .ּפש ,2 .ז .(333) 81 .מונ .22/וש ,1921 ,טרָאד

 רעװקסאמ רעד ףא עדער סנינעל 'כ) .םיסאּבאש-טעּברא עשיטסינומאק ןגעװ ןינעל 'ּכ
 .(ראי 1919 רּבאקעד 20 םעד .ּפ .ק .ר ןופ ץנערעפנאק רעשיטאטשלא

 |1061 .ע--ו .ּפש ,1 .ז .245 .מונ .26/א ,1927 .(מ) .צט ,"סע מ ע רע דא -

 ןשיטסינומָאק ןופ רָאפנעמַאזוצ ןשידנעלסורלא ןט-כ ןפא עדער ןייז ןופ) ןטָאּבעג סנינעל

 .(דנאּבראפ-טנגּוי

 {גס7| .|157 .מונ עז| .86--77 .ז .1924 ."רעטעּברא רעגגוי , גאלראפ ,(כ) .(גנולמאז) ײ"ןינע לא

 טא עוו ןפא םעלאש רעקסירּב ןגעוו עגארפ רעד רעּביא גארטראפ סנינעל .ב

 .(1918 טראמ 7 ןופ גנוציז) .ּפ .ק .ר ןופ
 {108| .388--378 .ז .1927 ."עגיל-רוטלוק , גאלראפ ,(ק) ."געט-רֹּבאֹיטְקָא--.א !יק צידוי

 .ק .א .צ .א ןופ גנוציז) .גנולמאזראפ-גנודנירג יד ןזָאלרעדנאנאפ ןגעו עדער סנינעל
 ,(19:8 ראוונאי 6

 {109 ,329---324 .ז ,טרָאד

 .ןםעלָאש רעקסירּב ןגעװ} .(ראפנעמאזוצ-ןטאר ןט-5 ןפיוא) .עדער סנִינעֶל
 ן210| .ֹוש--| .ּפש ,3 .ז .15--14 .םמונ .1918 .(מ) .ּבו ,*ט יי ה ר א וװ יד,
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 . -סגנוריפסיוא ןלארטנעצ ןשידנעלְסְורלא ןופ גנוציז רעטשרע רעד ףא} .ערער סנינעל 'ח
 : : .ןעגיראה ס'כאּברימ ןגעוו טעטימָאק

 הי וה .װ ,ו .ּפש ,3 .ז |.4 .ּפש ,2 .ז ,17--16 .מונ ,טרָאד

 .1917 ,רּבאיטקא 26 םעד ןטאר יד ןופ ראפנעמאזוצ / ןפא עדער סנינעל | ןגעוו באיז
 .דרע ןגעו .םעלאש

 ן112| .112--108 ,106 ,105 .ז .1927 ."עגיל-רוטלוקע גאלראפ ,(ק) ."געט-רּבאיטקָא,--.א ,יק צידוי

 ןטאר יד ןופ רָאפנעמאזוצ ןטדוו ןפא| ,(1917 רּבאיטקא 26 ןופ גנוציז) טראוו-סולש סנינעל :/

 113 .111--108 .ֹז .1927 ."עגיל-רוטלוק,א גאלראפ ,(ק) ."געט-רּבאיטקָא;--.א ,יק צידוי

 יא .וװ ןופ טנעמוקאד רעטריקילּבוּפ טינ ןיא גארטראפ סנינעל ןופ גוצסוא .ןינע ל

 .ן"אדוװארּפ , ןופ עילַאר יד| גנוטאראּב רעליסודּב רעד -- .ּפ .א .ד-.ס .ר .ק .צ ןופ ןעמאנ

 ן114) .וװ--ו .ּפש ,? .ז .(447) 102 .מונ .?|ש ,1927 ,(נימ) .צט ,"ײר באיטק אע

 ץנערעפנאק רעשיטאטש רעווקסאמ רעד ףא ןינעל יא .וװ ןופ עדער עכעלטנפעראפ טינ

 .סעקינסעּבאש עשיטסינומאק .ראי 1919 רּבאקעד ןט72 ןופ .ּפ .ק .ר ןופ

 .וש--ו .ּפש ,1 .ז .(590) 245 .מונ .27/א ,1927 (.נימ) .צט ,"ר ּבאיט ק א; ש=

 ןיא טנגוי-רעטעּברא ןופ גנולמאזראפ א ףא גארטראפ א ןופ) .ראוונאי רעטניינ רעד

 ,(ראי 1917 ראוונאי ןט-22 םעד ךירויצ

 = א ,92 .מונ עז} .5 ---4 .ז ,14 .מונ .21/ו 1928 .סעדא .שז ,"רעטעּברא ועסעדא רעד.

 .עדער סנינעל 'כ .ּפ .ק .ר ןופ ראפנעמאזוצ רעטפלע .
 67 .מוּב .5/וש !וװ--| .ּפש ,1 .ז ,(585) 65 .מונ .1וש ,1922 .(ק) .צט ,"ןַא פ עשיטסינומאק}

 עו--ו .ּפש ,2 .ז .(588) 68 .מונ .6/וש ;שו--ו :ּפש ,4 ,3 .ז .(587) {1171

 ןטאר יד ןופ רהָאפנעמאזּוצ .לסורלא ןטירד ן'פיוא ןטלאהעג ,עדער-סולש ןוא גארטראפ

 .0 .םונ עו הי

 ןינעל .כ ןופ עדער יד .לאנאיצאנרעטניא ןשיטסינומאק ןופ סערגנאק רעטייווצ רעד

 וװ :5ּש 2 .ז .(191) 96 .מונ .5/שוװ ,1920 .(קו .צט ,"ףאפ עשיטסינומאק;ג |ג19} ,ו 5 '

 ןינעל 'כ ןופ עדער יד .ּפ .ק .ר ןופ ראפנעמאזוצ רעט:10 רעד .ןאלּפ ןיא סעָאט א .
 ן120} װ .פש .2 .ז ,(303) 51 .מינ ,17|וװ ;װ .ּפש ,2 .ז ,(302) 50 .מונ .16/וװ ,טרָאד

 גנוציז רעטקינייראפ רעד ףא 1918 ינוי 4 םעד עדער סנינעל ןופ) .טױרּב ראפ ףמאק
 .(טאר רעווקסאמ ןופ ןוא ףורפיונוצ ןט-4 ןופ .ק .א .צ .לא םנופ

 ן12וװ .353--351 .ז 1927 ,"עגיל-רוטלוק , גאלראפ ,(ק) ."געט-רּבאיטקָא,--א ,יקצידוי

 גנוניימ עכעלטפאשלעזעג עזאושזרוּב יד ןוא דנאלסור-ןטאר סאָד
 : *סוינ-ילייר גנוטַײצ רענָאדנָאל רעד ןופ טנעדנָאּפסערָאק םעד עמארגעלעט-ָאידאר רעד ףא רעפטנע ןא}

 -ּפָאמואע עשישטַײד יד ןופ לגילפ רעטכער יעד טריפ סע סָאװ
 .ן"עקינעה

 ן122) .װ ו .ּםש ,2 .ז .(212) 118 .מונ .,13/ו8 ,1920 ;(ק) .צט ,"ןאפ עשיטסינומאק;

 יראפנעמאזוצ -ןטאר ןשדנעלסורלא ןט-7 םעד ףא ןינעלל רעװאכ ןופ עדער יד

 ,טכאמנטאר רעד ףא סעליכר יר ןגעװ

 .ןעגאל עשיטילָאּפ עלאנָאיצאנרעטניא יד
 |123)  .ּפש ,3 .ז .6 .מונ ,1919 .רימאטישז .ּבו ,"ם יטש עשיטססינומ א קע

 ,גָאטייּב רּבאיטקא 25 ם'נופ טַאר רעדַארגָארטעּפ ןופ גנוציז רעד ףא ןינעל 'כ ןופ עדער

 *.רקוא ןופ גאלראפ-עכולעמ, ,(כ) ."גנולמאז-רּבאיטקא,--.ע ,גרעּבניניפ ןוא .א יקצידוי

 ."עגיל-רוטלוק, גאלראפ ,(ק) ."געט-רּבאיטקָא.--.א ,יק צידוי ;70 ,69 .ז .5 .76 ,15 .ז .1

 יי
 .(רערעלקפוא-טילאפ יד ןופ ראפנעמאזוצ .לסורלא ןט-3 ןפא) ןינע ל 'כ ןופ עדער יד

 {125} .שו--ו .ּפש ,2 .ז .(412) 220 .מונ .30/א ,1921 .(ק) .צט ,"ןא פ עש יטסינומאק;,

 1918 ילוי 27 םעד .ק .א .צ ם'נופ גנוציז ראנעלּפ רעד ףיוא ןינעל רבח ם'נופ עדער יד

 3 .מונ ען 2

 .{1919 רעּבאקעד 3| ץנערעפנָאק ייטראּפ רעדנעלסורלא רעד ףיוא ןינעל 'כ ןופ עדער יד
 ,ן,4 ,םונ עוו ן7

= 



 ,6:5:2,היייי5:1:::5:24::5:5::5:55:5:::455:4:45 ריי "יש...
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 װוירב 04

 ,(רעטעּברא רענאקירעמא וצ ווירּב א סנינעל ןופ) עיצולאווער-רּבאיטקא יד
 ן128) .ןֿפ .מונ עז| .81---79 .ז .7 ."עגיל-רוטלוק , גאלראפ ,(ק) ."געט-רּבאיִטְקָא;--.א יקצירוי

 יד ןופ .ק .מ .ק .ּפ .ק .צ םוצ ווירּב א) טכאמ יד ןעמענ ןפראד סעקיוועשלאּב יד
 ,ן1917 רעּבאיטנעס} .(סעקיּב) .ּפ .ד-.ס .ר

 --.ע ,גרעּבניניפ ןוא .א ,יק'צידוי ;22 ,21 .ז .3 .מונ .1924 .(כ) .שז ,"טלעװ עטיור יד,
 -רּבאיטקָא,--.א ,יק צידוי ;69--67 .ז .1925 ."עניארקוא ןופ גאלראפ-עכולעמ, ,(כ) ,"גנולמאז-רּבאיטקא ,
 ן1291 ,29 ,28 .ז .1921 ."עגיל-רוטלוק , גאלראפ ,(ק) ."געט

 ןענינעל ןופ ןּבירשעגנא) .(.ב) .ּפ .א .ד-.ס .ר רעד ןופ .ק .מ ןוא .ק .ּפ ןיא ווירּב א
 ,(.ּפ .ק .ר .ק .צ וויכרא ןופ ,1917 רּבאיטקא ּבייהנא

 -רא רע גנויא ;36--34 .ז .1927 ."עגיל-רוטלוק, גאלראפ ,(ק) ."געט-רּבאיטקָא.--.א יק צידוי

 {130| .162---160 .ז .7 ."גאלראפ- עכולעמ, ,(.גימ) .(ןלוש-טנווא ראפ עיטאמאטסערכ .טיל) "וע טע ּב

 ? םעלאש םוצ ןגאלשרעד ךיז יוזא יוװ .ווירּב רעטרעפ .סנטייוורעד ןופ ווירּב

 131 ו .ּפש ,3 ,ז | שו--ו .ּפש ,2 .ז .137 .מונ .20/עװ ,1924 .(מ) .צט ,"סעמע וע ד,

 ,(1918 יאמ 22 ,רעטעּברא רעגרוּברעטעּפ יד וצ ווירּב א סנינעל) .רעגנוה ןגעוו

 ן132) .ן13 5 עז} .351---345 .ז ,7 ."עגיל-רֹוטלוקע גאלראפ ,(ק) :"געט-רּבאיטקָאע--.א ,יק צידוי

 יטקורדעג ןעוועג טינ ךאנ זיא סאוו ,אּפוירוצ 'כ םוצ ווירּב א .םזיטארקארויּב ןגעוו ןינעל
 1331 .ט--ו .ּפש ,2 .ז .(508) 17 .מונ .21/| ,1927 .(כ) .צט ,"ןרע טש רע ד,

 ,1917 ןיא "אדוװארּפ , ןגעוװ ווירב א סנינעל

 { 41 ,ווו--! .ּפש ,2 .ז .(592) 101 .מונ .6|צ ,טרָאד

 .עניארקוא ןופ םירעיוּפ ןוא רעטעּברא יד וצ ווירּב סנינעל

 .(97) 12 .מונ ,18/ו ןװ .ּפש ,2 .ז .(96) 11 .מונ .17// ,0 0 .צט ,?|אפ עשיטסינומאק,
 ,וש---װ .ּפש ,2 .ז

 יי
 -ןינעל ןופ גנורעלקרעד א טימ ,דנאטשפוא-רעּבאיטקַא ןגעוו} ווירּב ייווצ סנינעל .וואכ

 ,ןטוטיטסניא

16 

 ,(143) 252 .מונ ,3/א/ ;וש---! .ּפש 22 .ז :(142) 251 .מונ .2|או ,1927 .(כ) .צט ,"?ןרע טש רעדע

 1361 .שוװ--! .ּפש ,2 .ז .(596) 251 .מונ .3/א ,1927 .(נימ) .צט ,"רּבאיט ק א, ;ו--ו :ּפש ,2 .ז

 (סעקיוועשלאּב) .ּפ .א .ד-,ס .ר ןופ .ק .צ ןיא ווירּב סנינעל) .דנאטשפוא ןוא םזיסקראמ
 (.ּב) .ּפ .א .ד-ס .ר רעד ןופ .ק .מ .ק .ּפ ןיא

 1371 ,35---30 .ז .1927 ."עגיל-רוטלוק , גאלראפ ,(ק) ."געט-רּבאיטקָא;--.א ,יק צידוי

 ,ןגנוסירגאּב| ווירּב סנינעל 'כ .ןענייראפארּפ ןופ ראפנעמאזזצ רעדנעלסורלא רעטיפ
 1351 .װ ו .ּפש ,2 .ז .(677) 157 .מונ .22/וא ,1922 .(ק) .צט ,*"ןא פ עשיטסינומאקצ

 ,וואלאקאס 'כ םוצ ווירּב א ךןופ) .ריוושעג ןשיטארקארויּב ןגעו .עימאנאקע ראפ ףמֹאק
 .(ראי 1922 יאמ

 ןנ391 .צ .ּפש ,2 .ז .(410) 221 .מונ :25/ו8 ,1926 .(כ) .צט ;ײװ רע טש רעד; :

 םזינינעל ןוא ןענינעל ןגעוו .ןז

 סעבאגסיוא ערעדנוזאב (3ג

 .א ,אװאנאילוא

 :שידיא .(06 10 ,קעטאילּביּב רענאיּפ ןוא -לוש) .ןראי-רעדניק סעשטיליא -- .6
 .ָא ריּפ אש

 .קורד עט-4 ,"קורד-װעיק, טסערט-עכולעמ ,"עגיל-רוטלוק, גאלראפ רעוװיטארעּפָאָאק ,װעיק
 01 : .ּפאק 20 זײרּפ .ז 37 ,(13/618)
 .נ ןיראכוצ|
 ףיק סאר .י טצעזעגרעּביא .טסיסקראמ א יװ ןינעל --5
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 - לּראק ןופ ןעמאנ ןיא יירעקורד-עכולעמ עט-1 ,"ףארגילאּפסעדא , גאלראפ-עכולעמ רעשיניארקוא ,ס עד א

 ן141ו .ןיזקע 3.000 .ז 44 .(15423) .סקראמ

 .ןרעּבאכעמטימ) ,מ ,ןײטשנרעּב
 .ןענינעל ּוצ --,7

 ן142) 9.7 .מונ עו

 ןינארּב
 .יימרא עטיור יד ןוא ןינעל -- 5

 יז 29 .(165424) ."סעמע , .קורד ,ר.ס .ס .פ ןופ רעקלעפ יד ראפ גאלראפ רעלארטנעצ ,עװקסאמ

 {143 .זקע 0

 |װָאקשעּפ .א) .מ ,יק ראג
 .מ .נ טצעזעגרעּביא ,ןינעל .וו --0

 .ּבּוּר 10 זײרּפ .ז 16 .(12616) .יירעקורר-ןטאר עשיריא עטשרע ,גאלראפ-עכולעמ רעשיניארקואלא ,װעיק

 ן144) : .זקע 4.000 .(*...רעיראטעלארּפ,)

 .א ,שטיװערוג
 -ע ײמ .ד ןוא לעזיײמ .ה :שידיא .ןענייראפ עלענאיסעפארּפ יד ןוא ןינעל --5

 .ש טיװ אר
 ,ײ"רעקורר-עכולעמ עט-1 ,דנאלסורסייוו ןיא ןענייראפ יד ןופ טאר-לארטנעצ ןופ עּבאגסיא ,קסנימ

 ן145) 6 יזקע 4.000 .ן.ּפ .א| .ז 93 .(1318)

 .םיאכ ,ידליג
 .עדאינינעל --,6

 ."...רעיורט ןופ ךארפש ףא ןגיוא ןדער סעּפע,
 {146) .וקע .2.005 .ּפאק 60 זיירפ .ז 84 .(13617) .ונסקווא ;גקָאא. }ןווצ ,אקליּפסאהינק, ,וװ א ק ר א כ

 .מ ןײטשנרעּב ןוא .א ,דנאמלעה
 .(רעדניק רַאפ) ןענינעל ּוצ --7

 .ּבור 2 וײרּפ .ז 314 .(150423) .ר.ס.ס.פ ןופ רעקלעפ יד רַאפ גאלראפ רעלארטנעצ ,עװקסָאמ

 ,זקע 0

 ןוא ןינעל .* }רעטעּברא ןוא ןינעל .וװ ;שטנעמ סלא ןינעל .װ ;געװ סנּבעל ןײז ו :טלאהניא

 רעּבָא עטמעסָאיראפ .צוװ ; רעױרט ןיא טלעװ .עװ ; רעיורט רעסיורג או ; רעדניק ןוא ןינעל ./ ;םירעױּפ

 ן147) .ןעניגעל ןָא .וא ; עקיטומ

 .ג ,ועיװאניז
 .טייקגיטעט ןוא ןּבעל ןייז .ןוָאנאילוא) (וָאנאילּוַא שטיאליא רימידאלוו) ןינעל .נ ---8

 .(26 23 ,קעטאילּביּב עשיטסילאיצאס-שידיא)
 ,םינינע עשיריא ראפ טאיראסימָאק םייּב גנולײטּפא-סגנודליּב ןוא רוטלוק :גאלרעפ ,גרוּברעטעּפ

 יי .("...רעיראטעלארּפ ,) .ּפאק 50 .ּבור 2 זיירּפ .ז 88 .(13617) עא יד יירעקורד

 ו א ,יקסװאזאל
 -נייא ןוא ןייא םעד קניידנא ןא .עמאכלימ-ןסאלק ןופ געטארטס רעסיורג רעד --5

 יקסנילראק ןוא ?עקניפ :שידיא .ןקיצ
 .קורד-עכולעמ עט-1 ,דנאלסורסייוו ןיא ןענייראפארּפ יד ןופ טאר ןלארטנעצ ןופ עּבאגסיא ,קסנימ

 {149 .זקע 4.000 .ּפאק 45 זײרּפ .ז 92 .(423)15)
 .ןרעּבאכעמטמ} ,א ,װועיטנאעל

 .םזינינעל ןופ זייּבפעלא ---8
 {150 .{8 ,מונ יו

 .(1924--18710) םאּבלא- ןינעל -- 21
 יוקע 5.000 .ּפָאק 50 זײרּפ .ז 35 .(215618) אמ. ,2860" ,"ךוּב ןוא לוש, גאלראפ ,עװקסאמ

 {ופנ) .ןסעיפארגָאטָאּפ 311
 יד יא 1

 .(64 1 ,עירעס עשיפארגאיּב) .(וואנאילוא .א .וװ) ןינע ל .נ--:+8
 .ּפאק 35 זײרּפ .ז 15 .(120416) עת. םאמ. 0614. ,016ש41006 עסאצסס980" ,"ןעּבעל, גַאלרַאפ ,עװק סָאמ

 ן152) .(* ...רעיראטעלארּפ ,)
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 יא 7

 .ןגנולמאז| ןינע ל--4
 ן153|  .זקע 3000 .ןּפ .א| .ז 94 .(13218) דא. ן'אכ ,"רעטעּברא רעגנוי/ גאלראפ ,װא קרא כ

 . רעש זש י

 ,(גנולמאז) ןינע ל--4
 יקע 3.000 ,ז 108 .(15621) ."ןָאפמָאק, .קורד ,ײעגיל-רוטלוק, גַאלרַאפ רעוװיטארעּפָאָאק .וװ ע י ק

 ן154) ףייט ש ּפ ע .מ :טאלּב-ראש ןוא עליה

1 .- . . 

 .טפעה סעטשרע .ךוּבלמאז ?םזיקצארט רעדָא םזינינע ל--.1925
 יז 147 .(140418) דאח. ,ןתסק פא60" ,.ר.ס:ס.פ ןופ רעקלעפ יד ראפ גאלראפ רעלארטנעצ ,ע װק ס אמ

 55 .זקע 5.000 ("...רעיראטעלארּפ ,) .פאק 60 זיירּפ

1 . . . . * 

 .טפעה סעטייווצ .ךוּבלמאז ?םזיקצארט רעדָא םזינינע ל---5
 יז 160 .(145618) את. .תסק 2660" ,.ר.ס.ס.פ ןופ רעקלעפ יד ראפ גאלראפ רעלארטנעצ ,ע וו קס אמ

 {155) .זקע 5.000 .(ײ...רעיראטעלארּפ ,) .ּפאק 50 זיײרּפ

 א יא =

 .טסינינעל רעגנוי א ןייז טסײה סאו .ןטאּבעג סנינע ל--+24
 רפר , .ז 5) יז ןופ .ז 32 .(14 4 18) נעזז ,21060 3860" ,"עידרַאװג עגנויע גַאלרַאפ ;ע וו ק סאמ

 {157| .זקע 5.000 .ן.פ .א) ."רעטרעװ ערעװש ןופ שטייט

 .םוקינכעטדעּפדיא רעקסנימ

 ןכרוד טלעטשעגנעמאזוצ .(סעּפורג עטשרע יד ראפ) ,לוש ןיא געט-ןינעל יד וצ --,,5

 .םוקינכעטדעּפדיא רעקסנימ

 .וקע 3:000 .ן.ּפ .א| :ז 72 .(137417) .יירעקורד-עכולעמ עט-| ,.ר.ס.ס.וװ אלראפ-עכולעמ ,קסנימ

 ;טױט סנינעל .וװ ;ןּבעל סנינעל ןופ .װ ?שטיליא רימידאלוו טלאוועג טאה סאוו .ו :טלאהניא

 ן158) : .ןענינעל ןא .עו ; רעדניק ןוא ןינעל .ש ;גרַאװניײלק ןשיװצ .וש

 .כ ,לעדַאנ
 .לעדַאנ .כ :טלעטשעגפיונוצ .גנולמאז .עיזעָאּפ רעשידיא רעד ןיא ןינעל -- 8

 .מאק 20 זײרּפ .ז 36 .(75417) ."קורד-וואקראכ, ,יירעקורד-עכולעמ עט-3 ,גַאלרַאפרטנעצ ,וװ ָא ק ר ַא כ

 ן1551 .זקע 0

 י ,ןילאטס
 .גרע ּבדלאג .ל :שידיא .םזינינעל ןופ סעדיוסעי יד --4

 {160| .זקע 5.000 .ןן688 60 אסח. .ז 114 .(159623) יאהח. ,הֿסק פאסס" ,"ךוּב ןוא לוש , גאלראפ ,ע וו קסאמ

 .י ןילאסס

 .גרעּבדלאג .ל :שידיא .םזינינעל ןופ ןגארפ --,6
 ן161} .וקע 3.000 .ק 80 זײרּפ .ז 126 .(14420) נח. ,תסק אפס" ,"ךוּב ןוא לוש , גאלראפ ;ע װק סָא מ-

 .ןאניקמורפ .מ) רעטסע
 !געװ סנינעל טימ ייג --.5

 {162| יזקע 4.000 .ן.ּפ  א| .ז 60 .(139617) ."עידראווג עגנויא גאלראפ ,ע וו ק סאמ

 .ןאניקמורפ .מו רעטסע

 .(וש עירעס ,קעטאילּביּב-ןינעל) .טעּברַא ןייז ןוא ןינעל --5
 וז 211 .(165424) זאמ. ,ןןפ/ 866" ,.ר.ס.ס.פ ןופ רעקלעפ יד רַאפ גַאלרַאפ רעלַארטנעצ ,ע װק ס אמ

 ן163) .זקע 5.000 .(י...רעיראטעלארּפ,,) ,ּפאָק 25 .ּבור 1 זיירּפ

 ,ןאניקמורפ .מ} רעט סע

 .(וצ עירעס ,קעטאילּביּב-ןינעל) .עגאלפיוא עטייווצ .טעּברא ןייז ןוא ןינעל --6
 -גימאקע .קורד ,.ר.ס.ס.פ ןופ רעקלעפ יד ראפ גאלראפ רעלארטנעצ ,דארגנינעל ןןוא) ע װקסאמ

 ן164} ,זקע 5.000 .(=...רעיראטעלארּפ,) .ז 271 .(16ל424) *ןרעט
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 טי ּ 1 .רעּבַײרש עשידיא ןופ גנוקינײראנפו

 7 ,1924 ראוונאי 27 קיטנוז .גָאטרעױרט ,עװקסַאמ .ןינעל--. 194

 1551 .ןיזקע 3000 .ז 8 ,(24431) ,"סעמע רעד, .קורד ,"עגיל-רוטלוק, גאלראפ ,ע וו ק ס א מ

 .ּב .ל ,וענעמַאק
 ..ןינעל .װ ןוא דנַאלסור ןיא ײטרַאּפ רעשיטּסינומָאק רעד ןופ עטכישעג יד --0

 ."טַאלּבגָאט , .קורד ,גרוּברעטעּפ ןיא םינינע עשיריא רַאפ טַאירַאסימָאק :גַאלרַאפ ,גרוּברעטעּפ
 |166) .ּבור 12 זײרּפ .ז 80 .(13216)

 .פ ,װועצנעשזרעק
 יקצּולס .ּב :שידיא .םזינינעל ןרידּוטש | םוצ ריפניירא .םזינינעל --6

 .(18624) .קורד עט-4 ,"קורד-וועיק , טסערט-עכולעמ ,ײעגיל-רוטלוק, גאלראפ רעוויטארעּפָאָאק ,װעיק

 -ײװנָא-ךאז, ;("ןטפירש , עטלמאזעג יד טיול) *ןטעּברא עטלייװרערסיוא סנינעל, .ז 14 :םעד ןופ .ז 9

 ן1671 .וקע 4.000 .ּפאק 75 .ּבור 1 זײרּפ ."שיריא ןיא קרעװ סנינעל , ;"רעז

 .א ,ועיטנָאעל ןוא .ּפ ,ועצנעשזרעק
 .גנודליּבטסּבלעז רַאפ ןוא ןלוש-ייטרַאּפ רַאפ ךוּב-ספליה .םזינינעל ןֹופ סייּבפעלא --,8

 -אּב עגאלפוא 8 יד סיורא זיא 1929 רָאי סָאד| .רָאטנ ַאק .א ןוא ןינָא מ .ד :שידיא

 .ןינָאמ .ד ןופ טעּברא
 .א. }-אה ןןפאזק. זוגב-םה 118/סהסמ 000/- ,.ר.ס.ס.פ ןופ גַאלרַאפ-רעקלעפ רעלַארטנעצ ,ע וו ק ס ָאמ

 ן168} .זקע 6.000 .ּפאק 10 .ּבור 1 זײרּפ .ז 349 .(15622)

 .א ,ַאיַאקסּפורק

 06 3 ,ןענינעל ןגעוו ,וצ עירעס ,קעטאילּביּב-ןינעל) ןינעל .יא .וו --5
 .ז 13 .(623)15) .זאחח. ,2סק 2866" ,.ר.ס.ס.פ ןֹופ רעקלעפ יד רַאפ גַאלרַאפ רעלַארטנעצ .ע װקסָאמ

 |169| .זקע 5.000 .ּפאק 8 זײרּפ

 ,יקסאקרעשט-ישטיוװאר

 ףיקסאר .י-- שידיא .עגארפ עלאנאיצאנ יד ןוא ןינעל --,5
 ,ז 110 .ק 65 זײרּפ .(1394218) .תקַצאי !סץק:אמחתהמצ ,26 1 ,עניארקוא ןופ גאלראפ-עכולעמ ,ווװ א ק ר א כ

 ן70| ,זקע 0

 עסערּפ רעד ןיא םזינינעל ןוא ןענינעל ןגעװ ןעלקיטרא (ט
 סעיטאמָאטסערכ ןיא ןוא

 .א

 .טאיראטעלארּפ ןכעלטלעוולא ןופ ערעל יד -- םזינינעל
 ן171} .שוו--ו .ּפש ,2 .ז ,(362) 17 .מונ .21/ו ,1927 .(נימ) .צט ,'רּבאיטקא,

 .א
 .עכאּפע טגינעל

 ן172| .װ ,ו .ּפש ,2 .ז ,(137) 94 .מונ .22/וש ,1928 ,טרָאד

 .ל ,םארּבא
 .(רעווייק ןשירפ םאּב ןעקנאדעג) .םזינינעל רעד טּבעל'ס -- ןּבראטשעג זיא ןינעל

 ן173| .װ ,ו ,ּפש ,3 .ז .(944) 19 .מונ .24/ ,1924 .(ק) .צט ,ײףאפ עשיטסינומאק;

 .ש ,יקסרוגא
 = .עיצולאװער-רּבאיטקָא רעד ןיא לָאר ןייז ןוא ןינעל .נ

 ןע74) .וו .ּפש ,2 .ז .1 .מונ .7/א// ,8 .קסּבעטיװ .ּבװו ,?רעטע ברא רעײרפ רע דע

 .רע װ אש ראוו א

 ,ךאסונ סנינעל
 ן175| ,װ ,ו .ּפש ,2 .ז .(949) 24 .מונ .30/| ,1924 .(ק) .צט ,"ןא פ עשיט סינומאקע

 ,רע'ו אש ראו .א

 .ןטַײקסיױרג סנינעל ןגעוו} .(טסילאנרושז א ןופ ןעקנאדעג) אידאר ןופ שטנעמ רעד
 {176| .װ ,ו .ּפש ;2 .ז .(945) 20 .מונ .25/ו ,טרָאד

 .ואלוגניא

 .ראקּברא רעד ןוא ןינעל
 ןגלז| .ש ,וצ .ּפש ,2 .ז .(1.005 , 80 .מונ .4// ,טרָאד



 ו
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 א
 .םזינינעל םוצ סיוראפ

 |178) .װ ,ו .ּפש .1 .,ז .(943) 23 .,םונ .29/ו ,טרָאד

 .מ ,רעלושטלא
 .רָאי 1905 ןיא ןינעל

 ן179) ,11--15 ז .12--11 .מונ .1925 .(מ) ,שז ,ד לאגגויא

1 :1 * . . . 

 .שינינעל -- ןענינעל ןָא
 {150) .וע--ו .ּפש ,1 .ז .(508) 17 .מונ ,21// ,1921 .(כ) .צט ,"ןרע טש רע ד,

 .נ יקסגיסא

 ,װעיק .ןינע ל .יא .וװ ךוּב ןופ) .טלאטשעג סנינעל ןופ ןכירטש עקינייא .ןענינעל ןגעוו
 .ן1923 ,"קיװעשלָאּב, גאלראּפ

 |181} גוו ,ו .ּפש ,3 .ז .(944) 19 .מונ .24// ,4 .(ק) .צס ,י"ןאפ עשיטסינומאקע

 .נ ןיראכוּב
 .ןקיטסירעטקאראכ} .שטיליא

 152 ,12---9 .ז .1924 ."רעטעּברא רעגנוי, גאלראפ ,(כ) .גנולמאז ,"ןינע ל,

 1 ,ןיהאבןוב
 .ןםזינינעל םוצ ןענינעל ןופ) ! ןינעל ןּבראטשעג ,םירייוואכ

 ן153) .װ ו .ּפש ,2 :ז .(946) 21 .מונ .26// 1924 .(ק) .צט ,"ףא פ עשיטסינומאקע

 .נ ןיראכוּב
 לירּפא 22 ,ןינעל 'כ ןופ גָאט-סטרוּבעג םוצ) .ןםזינינעל ןגעװ} ןינעל רעקידעּבעל רעד

 .(טצריקעג ,0
 {154) .ש .ּפש ,2 .ז .(583) 92 .מונ .23/וש ,1927 .(כ) .צט ,ײןרע טש רע ד,

 .נ ןיראכוּב
 ,ןןענינעל אּב ןטעּברא ךיז ןענרעל} ןינעל רעקידעּבעל רעד

 ן185| .וו--ו .ּפש ,2 .ז .92 .מונ .23/וש ,1927 .(מ) .צט ,"סע מע רע דע

 .נ ןיראכוּב
 ןפא עדער סניראכוּב 'כ ןופ) עיצולאווער-רוטלוק רעד ןופ ןּבאגפיוא יד ןוא םזינינעל

 .(עווקסאמ ןיא ןענינעל ךאנ טנווא-רעיורט
 2 1 .(811) 22 .מונ .24/ ;ןוװ--ו .ּפש ,1 .ז .(809) 19 .מונ .22//| ,1928 .צט ו"ןרעטסט הצ רע

 ן156| : .וו--! .ּפש

 : י ןײטשנארּב
 .עיצולאווער-רוטלוק ןוא ןינעל

 ן81ֿ1} .שוו--ו .ּפש ,2 :ז .(363) 18 .מונ .22/ש .1927 .(נימ) .צט ,*רּבאיטק א;ג

 י.י דלא
 ,םוטרעיוּפ סאד ןוא ןינעל

 |158) .וש----וו .ּפש ,2 .ז .36 .מונ 14/ו/ ;שו--| .ּפש ,2 .ז .35 .מונ .13/ו/ ,4 .(מ) .צט ,"סע מע יע דע

 ן.דנא ןוא .ש ,יקציּבולאג)
 ?טנרעלעג זנוא ןינעל טָאה סָאװ

 ן189| .13--10 .ז .1925 ."גאלראפרטנעצ. ,(מ) ."טסיגוימָאק ןראפ סייּבפעלאטילָאּפ,--.ש יקציּבולאג

 .ן.דנא ןוא .ש ,יק ציּבולאג}
 ?ןּבעל ץנאג ןַײז טכאמעגכרוד רע טאה יוזא יװ ןוא ןינעל זיא עשז-רעוו

 ן190| .10---6 .ז ,טרָאד

 .ן.ידנא ןוא .ש ,יקציּבולאגנ}
 .לאנאיצאנרעטניא-טנגוי רעד ןוא ןינעל

 ןגפנ} 6 .180 ,179 .ז ,טרָאד
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 י יקצענאג
 .ןשטנעמ סלא ,ןינעל} .ץראה ןטלעז א .ןינעל 'כ ןופ קניידנא רעד

 {1921 יוש---װ .ּפש ,2 .ז ;(964) 39 .מונ .16/װ ;1924 .(ק) .צט ,"ןאפ עשיטסינומא}ק}

 | .ס ,רענּפאג
 םענראפ רערענאיצולאוער רעשיסור רעד, .ןינעל .יא .וװ ןופ גאט-סטרוּבעג רעט-פפ

 ."טייקכעלכאז רענאקירעמא יד ןוא
 ן193) .ץוו ,שו .ּפש ,1 :ז .(1.185) 93 .מונ .23/וש א,9 .(כ) .צט ,"ןרע טש וע

 ןװָאקשעּפ .א) .מ ,יק ראג
 .ןןָאזרעּפ סלא ןינעל} .ןיניִל .יא .וװ

 ן194) .ץ--!| .ּפש ,5 .ז .(947) 22 .מונ ,27/ו ,1924 .(ק) .צט ,"ײןָאפ עשיטסינומָאיק;ק

 .ןװָאקשעּפ .א) .מ יקראג
 .ןינעל שטיליא רימידאלוו

 |195| .ץו--! .ּפש ,4 ,3 .ז .19 .מונ .24 4 .(מ) .צט ,"ס ע מע וע דג

 .ש ,שטיװע רוג
 .עיצארעּפָאָאק ןוא ןינעל

 (196| . װ ,ו .ּפש ,2 .ז .(957) 32 .מונ .8/װ ,1924 .(ק) .צט ,"ןאפ עשיטסינומאק,

 |'מ ןישיר גו
 ; .ייטראּפ ןגעו ערעל סנינעל

 1928 ."גאלואפטנעצ, ,(ם) .װלײט .ןלֹושטילאּפ . . . ראפ ךוּבנרעל ,"גע װ סנינעל ןיא-

 ןופדו : .281---253 .ז

 ן'מ ןישירג|
 .עיצולאווער רעשיראטעלארּפ ןגעוו ערעל-ןינעל-סקראמ

 1928 ."גאלראפרטנעצ , ,(מ) .װ לייט .ןלושטילאפ . . . ראפ ךוננועל ,"גע װ סנינעל ןיא.

 ן198) .253---213 .ז

 .ש ןײטשנאמיד
 ,ןקיטסירעטקאראבכ} .ןינעל

 ן199) .װ ,ו .ּפש ,1 .ז .20 .מונ ,25/ו ,1924 .(מ) .צט ,"סעמ ע רע דא

 .ש ,ןײטשנאמיד
 .טעּברא עשיטסינומאק עשידיא יד ןוא ןינעל

 ן200| .שו--וש .ּפש ,2 .ז .23 .מונ .30/ו ;וש--! .ּפש ,1 .ז .22 .מונ ,27// ,טרָאד

 .ש ןײטשנאמיד
 .עגארפ עלאנאיצאנ יד ןוא ןינעל

 ן201) .שװ--+ .ּפש ,1 .ז .17 .מונ .21/ו ,1926 ,טרָאד

 ' טי א
 .ןּבעל ןייז ןּבעגעגּפא רע טאה סאווראפ ןוא ןינעל 'כ רעד טלאוועג טאה סאו

 ןט-2 ןראפ ךוּב-ןרעל ןוא עיטאמאטסערכ) *רעדניק-סטעּברא.--.א ,לעזײמ ןוא .י ,גרעּבנירג

 ן202) .173 ,172 .ז .1927 ."ךוּב ןוא לוש . גאלראפ ,(מ) .(רָאי-ןרעל

 .א ,ס עק יי ר א וו
 .ןםזינינעל ןגעווֶו ןינעל .יא .וו

 {203) .װ ,ו .ּפש ,1 .ז .(946) 21 .מונ .26/ו ,1924 .(ק) .צט .ףא פ עשיטסינומאק,

 וי אי

 | .עמאכלימ ןגעק ןפמעק ןסייהעג ןינעל טאה יוזא יװ
 1204 .ש--ו .ּפש ,2 .ז .(826) 183 .מונ .10/טוװ ,1928 .(נימ) .צט ,"רּבאיט קא.

 .ןלעימכאר) ןײטשנײװ
 .ןקיטסירעטקאראכ} .טאט ןרענאיצּולאווער ןופ ינעג

 ן205| .ווו--ו .ּפש ,3 .ז .19 .מונ .24/ ,1924 .(מ) .צט ,"סעמע רע ד.
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 ןיו ,יקסנאגריווװו

 -יװ םעד ןגעװ ןוא טייקנענאטשעגּפא רעזנוא ןגעוו ןינעל 'כ רעד טגאזעג טאה סאװ

 ןּבעל רעסעּב א וצ ןגאלשרעד ךיז יװא
 .1927 ."גאלראפרטנעצ , ,(ם) .טפעה עטשרע ."ןעגנוזעל-טילאּפ עשיגוימאק.--.װ ,יקס נא גריװ

 2061 ,15---13 .ז

 ,ןקיטסירעטקאראכ) ןינע ל .יא .ח
 {2סד} .שו ,ש .ּפש ,1 .ז .93 .מונ .6//23 1924 .(מ) .צט ,"סעמע רעד,

1 - 4 . . . 

 .גאט-סטרוּבעג ןגיראייקיצפופ סנינעל ןגעװ
 ן208) .װ .ּפש .1 .ז .(174) 89 .מונ .25/וש ,1920 .(ק) .צט ,"ןא פ עשיטסינומאק-

 .ס ןיראז

 .שטנעמ רענעגייא ַא ןינעל
 ן259) .35---32 .ז .17 .מונ .1924 .(ק) .שז ,"ײדײרפ,

 . יג יש =

 ,סיורג זיא עשורעי ןסנינעל|} ןײ ז
 210 ,109 .ז .6 .מונ .1924 .(ם) .שז ,-רלאװגנוי,

 .ּב ,טרעפליז
 .ךערזימ ןטייוו ןפא ןינעל

 211 .ץ---וװ .ּפש ,2 .ז .21 מונ .26/| ,1924 .(מ) .צט ,"סעמע וע ד,

 .ג ,העיװאניז

 .ייטראּפ רעזנוא ןיא ןינעל

 ן2121 .54--:46 .ז ,1924 .*רעטעּברא רעגנוי , .לראפ ,(כ) .גנולמאז ,"ןינע ל,

 .ג ,ועיװאניז

 .סעצנינעל יד ןופ ןּבאגפיוא יד ןוא טיוט סנינעל
 ן213| .7 .וש .ּפש ,1 .ז .(946) 21 .מונ .26// ,1924 .(ק) .צט ,"| אפ עשיטסינומאק,

 .ג ,װעיװאניז

 .ןטסינינעל יד ןופ ןּבאגפוא יד ןוא עריטּפ סנינעל
 ן214) .שו--ו .ּפש ,2 .ז .20 .מונ .25/ש ,1924 .(מ) .צט ,"סעמע וע ד,

 ֶ .א ,אטוטאראט

 .ןינעל שטיאליא רימידאלו ןגעוו
 ן215) .10 ,9 .ז .14 .מונ .21// ,1928 .סעדא .שז ,"רעטעּברא רעסע דא ועד,

 ןיל ,קצָאוט)
 .ןענינעל ןגעוו יקצָארט 'כ

 ן216) .וװ .ּפש ,2 .ז .(944) 19 .מונ .24// ,4 (ק) .צט ,-|אפ עשיטסינומאק.

 .ל יקצָארט
 .טכאמ-סגנוריגער יד ןוא ןינעל

 ,2 12 .זי .95 .םננ .25/ו ;עו--ו .ּפש ,3 ,2 .ז .94 .מונ .24/וש ,4 .(3)} .צט ,"סע מע רע ד,

 {217| .ץו--ו .ּפש

 .יל-?קצַארש -
 .ּפיט רעלאנאיצאנ סלא ןינעל

 *ןיגע לע ; וװ--! .ּפש ,4 .ז .(947) 22 .םונ .27/| ,1924 .(ק) .צט ,ףאפ עשיטסינומאק-

 |218) .53---49 .ז ,1924 .ײעגיל-רוטלוק , גאלראפ ,(ק) .(ננולפאז)
 י
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, : 

 "כ ;? | : לי ,יקצארמט
 .ןרענדער סלא ןינעל} .ענוּבירט רעד ףא ןינעל

 ;שוו--! .ּפש ,3 ,2 .ז .(1:000) 15 .מונ .22/ו6 ,4 .(ק) .צט ,;"| א פ ע ש יטסינומאקע

 ן219) .שו--װ .ּפש ,4 .ז .87 .מונ .16/ו/ ,1924 .(מ) .צט ,"סע מע וע ד,

 .ל יקצארט
 .("ןענינעל ןגעװ, ךוּב סיקצארט ןופ) גנוּבעגצעזעג-ןטאר רעד ןיא עלָאר סנינעל

 ן220| .312 ,311 .ז ,7 ."עגיל-רוטלוק, גאלראפ ,(ק) ."געטירּבאיטקָא,---.א ,י קצירוי

 .ל ;קצארט
 .(טנװָא רעגייזא 8 ,ראוונאי 22 .לאזקאוו ,סילפיט) ןינעל ןיוש אטינ

 ,"ןיגעל- :ע ,וצ .ּפש ,1 .ז .(945) 20 .מונ .25/ו ,1924 .(ק) .צט ,ףאפ עשיטסינומאקג

 . ן221) .9--6 יז ,1924 ."רעטטּברא רעגנוי , גאלראפ ,(כ) .גנולמאז

 .ג ןירעשטישט
 .קיטילָאּפ עכאלרעסיוא יד ןוא ןינעל

 2221 .108---100 .ז .1924 ."עגיל-רוטלוק , גאלראפ ,(ק) .גנולמאז .,"ן* גע ל,

 י ,װעיל װאק אי
 .עניארקוא ףא עיצולָאװער יד ןוא ןינעל

 ן223| ./ ,וצ .ּפש .,2 .ז .(945) 20 .מונ .25/| ,1924 .(ק) .צט ,ײזאפ עשיטטסינומא קי

 י ,װעלוװאקאי
 ' .םזיטארקארויּב ןגעוו ןציטאנ סנינעל

 |224 .ש--ו .ּפש ,2 .ז .17 .מונ .20/ו ,1929 .(מ) .צט ,"ס ע מע רעד,

61 
 .ןענינעל ןָא ראי א

 {225) .1 .ז (12) 1 .מונ .1925 .(מ) .שז ,"דלאװגנוי,

 .מעי יקסװאלסאראי
 .ןסיזעט סנינעל ,1917 ןיא ייטראּפ עשיטסיוועשלאּב יד

 ;שוו--ו/ .ּפס ,2 .ז .230 .מונ .8/א ;שוו--! .ּפש ,2 .ז .223 .מונ .30/ו8 ,1927 ,(מ) .צט ,"סע מע רעד,

 ן226) .ץװ--ו .ּפש ,2 .ז ,239 .מונ ,19/א ;שוו---ווו .ּפש ,2 .ז .236 .מונ .15/א ;צװ--ו .ּפש ,2 .ז .231 .מונ .9/א

 .מעי ,יקסװאלסאראי
 .ןינעל שטיאליא רימידאלוו ןופ טוט רעד

 ן221| .0 ,8 .ז .14 .מונ .21/| ,1925 .סעדא .שז ,*רעטעּברא רעסעדא רעד.

 .מעי ,יקסװאלסאראי
 .ךערזימ רעד ןוא ןינעל

 .(509) 18 .םונ .22// ןוש--װ .ּפש ,1 .ז .(508) 17 .מונ .21// ,1927 .(כ) .צט ,*ןרע טש רעד;

 .ץ--! .ּפש ,2 .ז
(228| 

 ןמעי ,יקסװאלסאראה
 : .שינערעקרעּביא-רּבאיטקָא רעד ןיא גנוטיידאּב ןוא עלָאר סנינעל

 .1928 .*ךוּב ןוא לוש , ,(מ) *.י 1917 ןיא ייטראפ עשיטסיוועשלאּב יד,--.מעי ,יק ס װ אל סאהאי

 ן229) ,137---133 .ז

 .מעי ,יקסװאלסאראי
 .ןםארגָארּפ סנינעל טול גנּוױּב עשיטסילאיצָאס יד| .געוװ סנינעל טימ

 ן230} .וש--ו .ּפש ,1 .ז .17 .מונ .21// ,1926 .(מ) .צט ,"סעמע רעד;

 .מעי יקסװאלסאראי
 : .געוו סנינעל טימ רָאי 5

 -+ץא--! ,מש ,2 .ז .12 .מונ .135 ! ;וצ --ו .ּפש ,3 .ז בוש! .ּפש ן2..ז .10 .מונ .12/ ,1929 ,טרָאד

 .ווו--! .ּפש ,3 ,ז--עוו--ו ,פש ,;2 .ז ,15 .מונ ,18/ו ;ווו--ו .ּפש ,3 ,ז

 א ןגוו .סאלק-רעטעּברא םנופ עגאל יד וו ;ערעל סנינעל ןופ סעיגיל-טנורג יד 1 :טלאהניא

+( 
+ 



 ךוּבלמאז רעשיגָאלָא;לּביּב

 ,.לאנאיצאנרעטניא ןשיטסינומאק ןופ רעטאפ רעקיטסייג רעד -- ןינעל
 .ש ,וש .ּפש ,2 .ז .(979) 54 .מונ .5/וװ ,1924 .(ק) .צט ,"װא פ עשיטסינומאק,

 .שטיװאפעזוי
 ! םזינינעל ןטימ -- ןענינעל ןא

 .3--1 .ז .7--6 .מונ ,1925 .(מ) .שז ,"עמיט ש רעּברא ג יד,

 ,מ
 .ןענינעל ןגעוו ןטארעטיל עשיראטעלארּפ רעווקסאמ יד

 .ש--ו .ּפש ,3 .ז .(951) 26 .מונ .1/װ ,1924 .(ק) .צט ,"ףאפ עשיטסינומאקפ

 .ןעכולעמ-ןטאר א ןופ רעריפ רעטשרע רעד -- ןינעל} ."םאקראנוואסדערּפ , רעטשרע
 .װ ,ו .ּפש ,2 .ז .(948) 23 .מונ .29/ו ,טרָאד

 .י ןישטניכ

 .ןענינעל ןָא רָאי 5
 .2 41 .ז .15 .מונ .ראוונאי ,1929 .(ק) .ּבװ ,ײןָאפ עשיראטעלָארַּפ.

 .א .ל
 .ןענינעל ןָא ראי 4

 ,3 ,2 .ז .14 .מונ .21// ,1928 .סעדא .שז ,"ײרעטעּברא רעסעדא רעד,

 יו .א ,יקסראשטאנול
 .טפאשנסיוו ןוא טסנוק ,רוטלוק ןגעוו ןינעל

 .װ ,| .ּפש ,3 .ז .(960) 16 .מונ .20/ו ,1924 .(נימ) .צט ,"ר ּבאי ט קאפ

 .מ ,װאדאיל
 .(גאט-סטרוּבעג ןקיראי-100 סיאטסלאט וצ) .ןעיאטסלאט ןגעוו ןינעל

 .װ ;ו .ּפש ,4 .ז--שװ--ו .ּפש ,2 .ז .200 .מונ .פ/וא ,1928 .(מ) .צט ,"ס ע מע רעד;ק }

 .מ ,װאק א װטיל
 .עדנעגעל רעזנוא -- שטיאליא

 .שו--וצ .ּפש ,2 .ז .19 .מונ .24/ ,1924 ,טרָאד

 .מ ,װאקאװטיל
 .ןךיז ןקינייראפ וצ רעטעּברא םעד טפור טוט סנינעל} .טרעיוד ןינעל

 .װ א .ּפש ,1 .ז .21 .מונ .26/| ,טרָאד

 .לּבײל
 .ןןעייר-ייטראּפ יד ןקיטסעפראפ ןגעוו) .טָאּבעג רעטשרע סנינעל

 ,װ ,ו .ּפש ,2 .ז ,(949) 24 .זיונ ,30// ,4 .(ק) .צס ,"ןא פ עשי ט סי גו מא ק,

 .ז ,אניליל
 .רעדניקי ןוא ןינעל

 .7 .ז .(11) 1 .מונ .1926 .(מ) .שז ,"רענאיפ,

, 

 .ש ,ןאמװעל
 ,גנוגעוואּבפארּפ יד , ןוא ןינעל

 .וש--ו .ּפש ,2 .ז .22 .מונ .27|| ,1924 .(מ) .צט ,"סע מע וע ד.

 יי

 ףינעל

221 

 ן232)

|233( 

|234( 

|235{ 

36 

}237{ 

}238( 

 א

}240| 

1 1 

}24;| 

 ן243)

 ,(כ) ,(עיטאמאטסערכ) .* יוּבפוא ןוא ףמאק , -- .א ,ןָאגָאקאמ ןוא .ל יקסװָאקשימ
 יי .190--188 .ז .1929 ."גאלראפרטנעצע
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 םעניא טקורדעג טרעװ סאו ,לקיטרא ןַא ןופ) "אדווארפ, עטלא יד ןוא ןינעל 'כ
 .("איצולאווער איאקסראטעלארּפ, לאנרושז םענופ רעמונ ןקידנעמוק

 1 .וװ ,װ .ּפש ,1 .ז .99 .מונ .6/ש ,1927 .(מ) .צט ,"סע מע רעד,

 א יי טא

 .ראפנעמאזוצ-ןטאר ןשידנעלסורלא ןט-7 םעד ףא ןינעל
 2471 .צ .ּפש ,2 .ז .6 .מונ .1919 .רימאטישז .ּבװ ,"םיטש עשיטסינומאק.

 7 יי ימ ך

 .ןסאמ-רעטעּברא עטיירּב יד ןוא ייטראּפ ןַײז ןינעל

 ן248 .װ ,ו .ּפש ,2 .ז .(809) 19 .מונ .22/| 1928 .(כ) .צט ,"ןרע טש ועד.

 א א

 .םזינינעל .ןןינע ל
 -רעד רעלאיצאס ןופ ןלוש ראפ סייּבסעלא רעשיטילאּפ) "ףמאק.--.ע ,ךארּפ ש ןוא .ש ,סע װיר

 ן249) ,392--381 .ז .1925 ,ײגאלראפרטנעצ, ,(מ) .(גנואיצ

 .ּפ יקסנישעּפעל
 .ךאש ןיא טליּפש שטיאליא

 ן25| .132 .ז .6 .םונ .1924 .(מ) .שז ,ײ"דלאװגנוי

 ןילו ינומ
 .ן1920 4/א םעד| ראפנעמאזוצ ןשיגוימאק ןפא שטיאליא

 ,(גימ) (ןלוש-טנווא ראפ עִיטאמאטסערכ .טיל) *רעטע ברא וע גנויא ;174--172 .ז .8 .מונ ,טרָאד

 {2511 .109---105 .ז .1927 ."גאלראפ-עכולעמ,

 .ל ,ינוֿמ
 .ןןינעל יװ} .רע יװ ןייז רימָאל

 ן252) .115 .ז .6 .מונ .1924 .(מ) .שז ,"דל א װגנויא

 וי ןיפוילַײֿפ
 .טיּבעג ןשימאנאקע ןפא ןינעל

 ן253) ,100--86 .ז ,1924 ."עגיל-רוטלוק , גאלראפ ,(ק) .גנולמאז ,"ףינעל},

 ;סיירעב אריפ

 .ןגױנּפא "עקניל, ןוא עטכער יד ןגעק ףמאק ןיא ןינעל

 ן25| .ו .ּפש ,3 .ז- צװ--וש .ּפש ,2 .ז .(1.109) 17 .מונ ,20/ו ,1929 .(כ) .צט ,ײװרע טש יעד;,

 .א ,ועידעװדעמ

 .געו סנינעל ףא
 ן255} יוׁש--! .ּפש ,1 .ז .(1.109) 17 .מונ .20/ו ,1929 .(כ) .צט ,"רעטש רעד;

 .װ ,לעדאנ
 ' ,גנוגעוואּבפארּפ יד ןוא ןינעל

 ן256| .1 .ז .(7) 1 .מונ ,1925 .(נימ) .שז ,"ײל דאנ עטיוו יד;

 י ,ייקסװאקאװאנ
 .ןענינעל ןָאו עטרעפ סאד ראי יירד

 ן257| .ץװ--ו .ּפש ,2 .ז .17 .מונ .21/ו ,1927 .(מ) .צט ,"סעמע רעד;

1 . . * . . 

 .ןלקיטרא-טייל| .םזינינעל ראי א ךאנ
 ןגלֿפ) .װ ,ו .ּפש ,1 .ז .18 .מונ .21// ,1928 ,(מ) יצס ,"סעמע רע ד,

1 . . . . 

 !ןינעל אטינ
 1251 .1 ,ז .5 .מונ .1924 .(מ) .שז ,"רל אװג נויע
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 יקסלעװעג
 ,ן.ר .ס .ס .פ ןיא טעּברא-ןיײראפָארּפ רעד ןופ לקאכאס) .ןענינעל ןא ראי ירד

 2501 .2 ,1 .ז .(28) 2 .מונ .1927 ,(כ) .שז ,"ײלדאג עטיוו יד,

 .א .ס

 ,(טױט סנינעל ןופ טײצרָאי םוצ) ןגעוו סנינעל ןיא
 {261) ,װ ;ו .ּפש ,2 .ז (362) 17 .מונ .21/ו ,1927 .(נימ) .צט ,ײר ּב א י!ט ק א,

 ,"אדווארּפ , יד ןוא שטיאליא
 2521 .ץ--! .ּפש ,2 .ז .(1.005) 80 .מונ .4/ש ,1924 .(ק) .צט ,"ןאפ עש טסינומא}ק,

 ,מ ,װעילע װאס
 ,ן1903 ןיא| ייטראּפ רעזנוא ןופ ראפנעמאזוצ רעטייווצ רעד ןוא ןינעל

 ן263) .וש--װ .ּפש ,1 .ז 175 .מונ .29|צוו ,1928 .(מ) .צט ,ײסע מע רעד.

 .מ ,װעילע װאס
 .ןגױנּפָא טימ ףמאק ןיא ןינעל

 .(מ) .צט ,ײסע מע רע דא ;ץװ--ו .ּפש ,2 .ז .(960) 16 .מונ ,20/ו ,1929 .(נימ) .צט ,"רּבאיט קא,

 ן264) .וש-- .ּפש ,2 .ז .17 .מונ .20// ,9

 י ןילאטס
 .ּפ .ק .ר ןופ רעריפ ןוא רָאטאזינאגרא רעד (ןינעלו

 |2551 .61 .ז ,1924 ."עגיל-רוטלוק , גאלראפ ,(ק) .גנולמאז ,"ןינע ל,

 י ןילאטס
 .רעיױּפ-לטימ ןטימ דנוּב ןגעו עגארפ יד טזיילעג ןוא טלעטשעג טָאה ןינעל יוזא יװ

 נעװ--ש .ּפש ,2 .ז| װ ,ו .ּפש ,1 .ז .(943) .153 .מונ .4/ײװ ,1928 .(כ) .צט ,ףרעטש ועד.
 ן266) .(טצריקעג קראטש) .ש--װ .ּפש ,2.ז .(944) 154 .מונ .5/שו

 ?י ףילאטס

 (.ס 'כ םעד רעפטנע ןא) .רעױּפ-לטימ ןטימ דנוּב םעד ןגעװ עגארפ יד ןוא ןינעל
 ן267) .שוו--ו .ּפש ,3 .ז-}ו שװ--! .ּפש ,2 .ז .153 .מונ .4/צוו ,1928 .(מ) .צט ,"סעמע רעד.

 י ןילאטס
 .ןטאּבעג סנינעל

 |268| .ו .ּפש ,1 .ז .(362) 17 .מונ .21|ו ,1927 .(גימ) .צט ,"רּבאיטקא,

 .א ,ץילע רט ס

 ןיא סקראמ .ק ןופ לָאמקנעד ןפא ןייטש-טנורג א טגייל ןינעל 'כ| .ןייטש-טנורג רעד
 ,ן1920 עװקסָאמ

 2691 .װ  .ּפש ,2 .ז .(588) 97 .מונ .1|ט ,1927 .(כ) .צט ,"רעטש ועד,

 .ן.י יק סװָאװל ןוא .ג ןיטנע}
 .עטסאּבעלאּב-ּבוטש רעד ןופ עגאל רעד ןגעוו ןינעל 'כ

 .1928 ."ךוּב ןוא לוש , (מ) .ןגנולמאז) ,"ירפ עטײרפאב יד,--.י יקסװָא װל ןןיא} .ג ןיטנע

 ן270) .130---128 .ז

 .ןאניקמורפ .מ ,רעטסעו רתסא
 .ןענינעל טימ טייקכעלגעטלא רעד ןיא

 , .ּפש .1 .ז ,26 .מונ .2/װ ,1924 .(מ) .צט ,"יסעמע וע ד,

 .ןאניקמורפ .מ) רעטסע
 .געֹו סנינעל ףא

 2721 .36 .ז .3--2 .מונ .1923 .(מ) .שז ,ײדלא װגנוי.

 .ןאניקמורפ .מ) רעטסע
 ?עיצולָאװער רעד ןוא עמָאכלימ רעד ןגעװ ןינעל טגאזעג טאה סאו

 |273) .32---16 .ז ,1928 *,ר.ס.ס.פ ןופ גאלראפ .רטנעצ;, ;(מ) .*עיצולָאװער-רּבַאיטקָא .---רעטסע

 ן271)
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 ןלא
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 ,ןאניקמורפ .מ) רעטסע
 | .םזיקצָארט רעדָא םזינינעל

 3 2 .ז .4 .מונ ;8--6 .ז .3 .מונ ;8--6 .ז .2 .מונ ;17--15 .ז .1 .מונ .1025 .(מ) .שז ,"דל אװגנּויא

 -נעצ ַא ןעיוּב ןגעק םזיקצָארט (2 !:ןסעאט סיקצָארט ןגעק ןפמעק ןעמ ףראד סָאװראפ (1 :טלאהניא

 עטערקנאק טימ ךיז ןעגעכער ןגעק םזיקצארט (3 ; ײטראּפ עטרינילּפיצסיד ןוא עטריזילארט
 -אריווקיל יר טציטש םזיקצארט (5 ;םוטרעױּפ ןטימ רנוּב ןגעק םזיקצארט (4 ;ןעגנוגנידאּב

 סאשעּב םזינינעל ןגעק םזיקצארט (6 ;"טייהנייא , ןופ ןעמאנ ןיא םוינינעל ןגעק טפמעק ,ןראט
 רעװ (8 ?1917 ןופ עיצולאװער יד ןזיוװאּב טָאה סאו (7 ;עמאכלימ עשיטסילאירעפמיא יד

 יר (11 ;קסירּב (10 ;.פ .ק.ר ןופ ןעייר יד ןיא יקצַארט ,9 ?יקצארט רעדא ןינעל טכערעג זיא
 -קעל. יר (3 ; ןטייהנריישראפ-סננוניימ עקידרעטייוו יד (12 ;ןעניראפארּפ יד ןגעוו עיסוקסיד

 ן274) ."?רּבאיטקא ןופ סעיצ

 ,ןאניקמורפ .מ| רעטסע

 .ןעגנוזאל סנינעל
 ןג15 .168--159 .ז .1928 ."גאלראפרטנעצ. ,(מ) ."עיצולָאװער-רּבאיטקָא,---.רע ט סע

 .ןאניקמורפ .מ) רעטסע
 .םזינינעל ןוא םזיסקראמ

 .118---116 .ז .6 .מונ .1924 .(מ) .שז ,"דל אװג נויג

 -וצ ,ןענינעל זיִּב ןסקראמ ראפ (3 ;עיראעט עכעלטפאשלעזעג סקראמ (2 ;ןסקראמ ראפ (1 :טלאהגיא
 -אנאקע (6 ;ןטסיסקראמ עלאגעל (5 ;ןטסיקלאפ יד (4 ;םזיסקראמ ןוענאיצולאווער םוצ קיר

 -מיא רעד (8 ;עמאכלימ-טלעוװ יד (7 ; ןראטאדיווקיל ,עיזאושזרוּב ןוא טאיראטעלארּפ ,ןטסימ
 -עלארפ (10 ;םוטועױּפ ןטימ דנוּב ,רוטאטקיד יד ,עיצולאווער עלאיצאס יד (9 ; םזילאירעּפ

 ן216| .ןרעטנימאק (12 ;עיגעטארטס עשיראטעלארּפ ,ןילּפיצסיד ןוא טייהנייא (11 ;יײטראּפ עשיראט

 .מ ,יקסלעראגאּפ
 .ראי 1905 ראוונאי רעט-9 רעד ןוא ןינעל

 {277) .6--4 .ז .1--6 .מונ .1925 .(מ) .שז ,"עמיטש רעּבואג ידע

 .י ,יקסיָאװדָאּפ
 דנאטשפוא-רעּבאיטקָא ןיא ןעמענלייטנא סנינעל ןגעוװ| .געט-רּבאיטקָא יד ןיא

 {2781 .צ וצ .ּפש ,4 .ז .(947) 22 .מונ .27/ו ,1924 .(ק) .גט ,"ןאפ עשיטסינומ'אק,

 ,.י יקסיאװדאּפ)

 סעניורכיז סעקסיאוודאּפ ןופ) .דנאטשפוא םעד ןטיירגוצ םאּב ןינעל 'כ ןופ עלאר יד
 .(6 8 "סיּפאטעל איאנסארק,

 ן29) .42 ,41 .ז .1927 ."עגיל-רנטלוק , גאלראפ ,(ק) ."געט-רּבאיטקָא ,--.א יקצידוי

 .ןה ,קאילאּפ)
 ,גנודליּב ןגעוו ןטאּבעג ןוא ןעקנאדעג סנינעל

 {250) .9--5 .ד .286 ."עגיל-רוטלוק , גאלראפ ,(ק) ."עיטאמאטסערכ עשיגאגאדעּפ,--.ה ,קאילאּפ

 .א ,אוואפאּפ

 .קיטילאּפ-םירעױּפ סנינעל
 281 .װ וה .ּפש ,3 .ז .(958) 33 .םונ .פ/װ ,1924 .(}) .צט ,"ןאפ עשיטסינומאק;

 .ס .ּפ
 .ּפעג ןגעוו ןינעל

 {282} .וש-- .ּפש ,2 .ו .(62) 17 .םונ .21/ו ,1926 .(גימ) .צט ,ײר ּב א י ט ק א,

 .ג יקסװארטעּפ
 ןופ ןעאג רעד .װ ;ןּבעל טרא רעכעלנייוועג סנינעל .ו .סעטשאּפ ןוא סעניואעג סנינעל

 .טייהשטנעמ רעד

 ן283) .װ , .ּפש ,2 .ז .(952) 28 .םונ .2/װ ,1924 .(ק) .צס ,?ןאפ עשיטסינומאקע

 .ּברא פה לאג --.ד ,,קסװארטעּפ
 / -ָאװער רעכעלטלעװלא רעד ןופ רעריפ רעד -- ןינעל} .שטיאליא ןופ ןאפ רעד רעטנוא

 : ,ןעיצויל
 {284) .שו--וש .ּפש ,3 .ז .19 .מונ .24/ ,1924 .(מ) .צט ,"סעמע רעד;
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 .ןיקרָאג .מ} .א ,ואקשעפ
 .ןענינעל ןגעוו יקראג םיסקאמ) .ןענינעל םורא ןוא ןגעוו

 2851 .ש .ּפש ,2 .ז .(61) 22 .מונ .27/ו ,1926 .(נימ) .צט ,"ר ּב איט קא,

 י ,יקסנעשוארּבאערּפ
 -עשלָאּב, גאלראפ ,(ק) .ףינעל .יא .װ, ;:ךוּב ןופ| .רעריפ-ייטראּפ רעד

 ,ן1923 ."קיוו
 |286) .וװ--! .ּפש ,3 .ז .(944) 19 .מונ .24/| ,1924 .(ק) .צט ,?ןאפ עשיטסינומאק,

 יא ,לעקגיפ
 ,ליטס ןוא ךארּפש סנינעל ןגעוו

 יה 281 .18--16 .ז .1 .מונ .1925 .(כ) .שז "טלעװ עטיוו יד,
 .סעמורפ
 ,ןקיטסירעטקאראכ| .ןינעל רענעלאטש רעד

 2881 .וש--ו .ּפש ,2 .ז .(62) 17 .מונ .21/| ,1926 .(גימ) .צט ,"רּב איט ק א,

 .רעטסע) .מ ,אניקמורפ

 ,םזיקלאפ ןטימ ףמאק סנינעל
 .1928 ."ךוּב ןוא לוש , גאלראפ ,(מ) .(עיטאמטאסערכ) ."ףמאקנסאלק,--.דנא ןוא .א ןא מכארּב

 ן289) .209---205 .ז

 .עשורעי סנינעל| .ראי ײװצ
 2901 .װ ,ו .ּפש ,2 .ז .(62) 17 .מונ .21/| ,1926 .(נימ) .צט ,ײר ּבאיט קא;ק

 .אראלק ,ןיקטעצ
 .יורפ רעד ןופ גנואיירפאּב יד ןוא ןינעל

 ן291) .21--17 .ז .4 .מונ .1924 .(כ) .שז ,"טלעוװ עטיור יד;

 .אראלק ,ןיקטעצ
 ,ןסאמ יד וצ גנויצאּב סנינעל

 {2921 : ' .עװ---| .ּפש ,2 .ז .(958) 14 .מונ ,18/ו ,1929 .(נימ) .צט ,"רבאיט קא,

 .ללראק ,יקסטואאק
 .ןענינעל ןגעוו ווירּב א סעקסטואאק לראק

 ן293) .ןוו--! ,ּפש ,2 .ז .(958) 33 .מונ .פ/וו 1924 .(ק) .צט ,"ןאפ עשיטסינומאקע

 ןּבב .ל ,ועינעמאק
 ,ןרוטאנ עקידנזיורּב סנינעל} .דעריומ רעסיורג

 ."רעטעּברא רעגנוי, גאלראפ ,(כ) .(גנולמאז) ?ינע לע !;צ .ּפש ,1 .ז .(947) 22 .מונ .27/| ,טרָאד
 ן294) .58---55 .ז .4

 .ב .ל ,ועינעמאק

 ? םזיקצארט רעדא םזינינעל
 2951 .110--1 .ז .1925 ."גאלראפרטנעצ, ,(מ) . טפעה ,"םזיקצארט רעדָא םזינינע לע

 ןיּב| .ל ,ועינעמאק
 רעד ןיא טאיראטעלארפ םנופ רעריפ רעד ןעװעג ךילקריו ןינעל זיא יצ

 ?עיצולאווער
 ן296) .66--55 .ז .5 ."גאלראפרטנעצ, ,(מ) .וו טפעה ,"םזיקצא רט ועדָא םזינינעל, :

 .סקילעפ ,ןאק
 .עטָאכלימ ןופ ןרָאי יד ןיא
 ,ןלאנָאלצאנרעטניא ןטירד םעד םעד טפאש ןינעל}

 ן297 .װ ,| .ּפש ,2 .ז ,(953) 28 .מוג .ּב/ווו ,1924 .(ק) .צט ,"ףאפ עשיטס ינומאקק
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 .סקילעפ ,ןאק
 .לאנאיצאנרעטניא רעשיטסינומאק רעד ןוא ןינעל .א .וו

 |298| .װ ,| .ּפש ,2 .ז .(1.001) 76 .מונ .24/וש ,טרָאד

 ןי ,רָאטנאקַ
 .עגארפ עלאנאיצאנ יד ןוא םזינינעל

 =גאלראפרטנעצ. ,(כ) ."טכאמנטאר רעד ןופ קיטילָאּפ עלאנָאיצאנ ראי א, -- .רָאטנאק .י

 ן29| .19---15 .ז .7

 .נ ,כ ,ראטנאק

 .טייקכעלטפאשלעזעג רעשיטעווָאס רעד ןופ סקואוו רעד ןוא םזינינעל

 {300) .שװ ,שו .ּפש ,2 .ז .11 .מונ .21/ו ,1927 .(מ) .צט ,"ײסעמע רעד,

 יו ,יקסניּפראק

 .םוטרעוּפ ןופ רעריפ רעשיראטעלארּפ רעד ןינעלו

 301 .16--11 .ז .1924 ."רעטעּברא רעגנויא גאלראפ ,(כ) .גנולמאז ,ײ"ןינע ל,

 .װ .א ן עניסואוק

 ."רּבאיטקָא ןשישטייד , םנופ גנורעדליש ענעּבעגעגנייא טינ א

 ;1925 .'גאלראפרטנעצ. ,(מ) .טפעה רעטשרע ,ךוּבלמאז ,"םזיקצאוט ועדָא םזינינעל,

 {302) .147---113 .ז

 יע ,גנירײװק
 .טייקמערא עשיפראד יד ןוא ןינעל

 ן363) .שװ ,צו .שש ,2 .ז .(62) 17 .מונ .21/| ,1926 .(גימ) .צט ,ײרּבאיטקא,

 יקסדאראגיאטיק
 .רעקלעפ עטקירדעגרעטנוא יד ןוא ןינעל

 1304) .װ ,| .פש ,2 .ז .(947) 22 .מונ .2וו ,1924 .(ק) .צט ,"ףןא פ עשיטסינומאק;ג

 .א ,ץינשזריק
 .עיצארעּפאאק ןגעװ ןטאּבעג סנינעל

 ן305) : .שו--ו .ּפש ,2 .ז .148 .מונ .8/שװ ,1924 .(מ) .צט ,"סעמע ועד,

 ,לטאמ ,קאילגורק
 .(םזינינעל ןוא ןענינעל ןגעוו ןעקנאדעג) ןינעל

 ן306| .װ .םש ,2 .ז .(948) 23 .מונ .29// ,1924 .(ק) .צט ,"ןאפ עשיטסינומאק,

 .ן.נ) ,איאקסּפורק
 .ןןָאפ סנינעל רעטנוא ךיז ןלעטש| !ןענאפ יד רעכעה

 ןסזו .87 .ז .1924 ."רעטעּברא רעגנוי, .לראפ ,(כ) .גנולמאז ,"ןינע ל,

 ,נ ,איאקסּפורק
 .טייקכעלקריוו יד ןעמונאּב ןינעל טאה יו

 ןס) .שו--! .ּפש ,2 .ז (1.110) 18 .מונ .22// ,1929 .(כ) .צט ,"ףרעטש רעד,

 .נ ,איאקסּפורק
 .שטיאליא רימידאלוו ןגעוו

 ן3091 .שו--! .פש ,2 .ז .84 .מונ .12/ו/ ,1924 .(מ) .צט ,ײסעמע רעדע

 .ןינ) איאקסּפורק
 ,טאיראטעלארּפ םנופ עלאר-סגנואיצרעד רעד ןגעוו ןינעל

 ןב1סְו יוש---| .ּפש ,2 .ז .18 .מונ .21/ו ,1928 ,טרָאד

 .נ ,איאקסּפורק
 .רוטלוק ןגעוװ ןינעל

 בנו ,ש .ֿפש ,1 .ז .(508) 17 .מונ .21/ו ,1927 ,(כ) .צט ,ײרע טש רעד;

 רע

 .גאט סטרוּבעג ןגיראי-50 סנינעל ֹוצ
 ן312| .א .ּפש ,1 .ז .(174) 89 .מונ .25/וש ,1920 .(ק) .צט ,"ןא פ עשיטסינומאק,

 א
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 יק ,קעדאר
 ,ןטַײקסױרג סנינעל ןגעוו) .ןינעל {.יא) .ו

 |313| .ווו--! .ּפש ,3 .ז .(946) 21 .מונ .26/| ,טרָאד

 .ק .קעדאר

 .עכולעמ רעשיראטעלארּפ רעטשרע רעד ןופ רעדנירג סלא ,ןינעל
 |314) ' .11--6 .ז ,1 .םונ .1925 .(כ) .שז ,"טלערו עטיוו יד

 יק ,.קעדאר

 .ןרעטנימאק ןופ רעדנירג -- ןינעל
 ן3151 .10--59 .ז .1924 ."רעטעּברא רעגנוי גאלראפ ,(כ) .גנולמאז ,"ןינע ל,

 .ק .קעדאר

 ,קרעוו ןוא ןּבעל סנינעל
 ;עכולעמ רעשיראטעלארּפ רעטשרע רעד ןופ רעדנירג סלא ,ןינעל .ו
 .ןרעטנימאק םנופ רעדנירג סלא ,ןינעל .וו

 .(ם) .צט ,ײסעמע רעד, ;86--61 .ז .1924 ."עגיל-רוטלוק, גאלראפ ,(ק) .גנולמאז ,ײןי גע ל,
 ,23 .מונ .30// ; ץֹו--| .ּפש ,2 .ז .22 מונ ;2ז/ו ;ו .ּפש 3 .ז--שוו--! .ּפש ,2 .ז .21 .מונ .26|ו 14

 {3161 .שו--ו .ּפש ,2 .ז .25 .מונ .1/װ גצו--! .ּפש ,4 .ז

 .ס ןעזאר
 .עגארפ עלאנאיצאנ יד ןוא ןינעל

 71 ,31---21 .ז ,2 .מוג ;14--12 .ז .1 .מונ .1925 .(כ) .שז ,"טלעװ עטיוו יד,

 .מ ,סעפאר

 .ןןעגנוזָאל סנינעל} .ןאמ-רעטילימ א ןעוועג זיא ןינעל
 ,"ןאפ עשיטסינומאק, ;װ--! .ּפש ,2 .ז .20 .מונ .25/ו ,1924 ,(מ) .צט ,"סע מע רע ד, :

 1318) .וש---ו .ּפש ,2 .ז .(948) 23 .מונ .29/| ,1924 .(ק) .צט

 .מ סעפאר

 .ןןקירדנַײא) .ןענינעל ןא גאט רעטשרע רעד
 {519) .צ וש .ּפש ,3 .ז .19 .מונ .24/ו ,1924 .(מ) .צט ,"סעמע רעד;

 .ש ,סע װיר

 .ןגארפ עשיגאגאדעּפ ןגעװ ןינעל
 .9--3 .ז .3 .מונ .1924 .(מ) .לאנרושז-שעדיוכ .דעּפ ,"לוש רע ײנ רעד וצ ןגעװ יד ףא,

 ילוש עשינכעטילאּפ ןגעוװ וויטקעריד יד טמאטש ןענאוו ןופ .װ ;לוש עשיטילאּפַא ןײק אטינ ו:טלאהגיא
 -סגנואיצרעד רעזנוא ןופ ליצ-טּפיױה רעד .וצ ; לוש-ןטאר רעד ןוא רעטלא רעד ןופ ןעגגואיצאּבנשיווצ יד .וװ
 א .טעּברַא

 .מ יב

 .יימרא עטיור יד ןוא ןינעל

 {3211 .װ ו .ּפש ,3 .ז .(970) 45 .מונ .23/װ ,1924 .(ק) .צט ,"ןאפ עשיטסינומאק;

 י ,קינוער
 .לוש-טעּברא יד ןוא ןינעל

 1524 .וו---! .ּפש ,3 .ז ,(951) .26 .מונ .1/װ ,טרָאד
 ,ל ןיקצאש
 .רימ ןוא שטיאליא

 1523 .149 ,148 .ז .6 .מונ .1924 .(מ) .שז ,ײדלאװגנוי

 ? יש
 .ןטַײקכעלנעזרעּפ סנינעל ןופ קיטסירעטקאראכ יד .סאלק-רעּביוא ןוא שנעמ-רעּביוא

 |324) .װ ו .ּפש ,2 .ז .(948) 23 .מונ .29/ו ,1924 .(ק) .צט ,"ןא פ עשיטסינוטאקפ
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 י ן--יש
 .געוו סנינעל ףא -- ןענינעל ןָא

 ן325) .2 .ז .(7) 1 .מונ .1925 .(נימ) .שז ,"לדאנ עטיור יד,

 .ס ,רעצינש
 ,עגארפ עלאנאיצאנ יד ןוא ןינעל

 ן326) .וװ ,ו .ּפש ,4 .ז |שװ--! .ּפש ,2 .ז .(1.110) 18 .מונ .22/ו ,1929 .(כ) .צט ,?ןרעטש רעד;

 ןי .ק ףןיװאלעש}

 .ןינעל 'כ ןוא "ארקסיא
 -רוטלוקא גאלראפ ,(ק) .ךוּב רעטשרע .,"ייטראּפ ןייז ןוא סאלק-רעטעּברא רעד,--.י .ק ןיװא לע ש

 321 : .85 ,84 .ז .1925 ."עגיל

 ( .ק ןיװאלעשו

 0 יא רעד ןופ עיצאזינאגרָא יד} .ןינעל 'כ ןופ ןאלּפ-סנאיצאזינאגרָא
 .153--151 .ז ,טרַאד

 1328 יא

 ןי .ק ןיװאלעשו

 ְּ . .ןשינעעשעג-ראוונאי יד ןגעװ ןינעל 'כ רעד טגָאזעג טָאה סָאװ
 {329) .233---221 .ז ,טרָאד

 .ן ק ןיװאלעש}
 רעד ןופ רָאפנעמאווצ ןטייװצ ןפא) .'דנוּב ןטימ טנעדיצניא, ןגעװ ןינעל 'כ

 | ;ןֿפ ;6 ,ד-ס  .ר
 יי .129---125 ,טרָאד

 י ק ,ןיװאלעש}
 .ןלארעּביל יד וצ גנואיצאּב רעד ןגעוו ןינעל 'כ

 יי .163---161 .ז ,טרָאד
 .י .ק ןיװאלעשו
 ."ןרָאי-סגנוטיירגוצ, יד ןיא רעטעּברא יד ןופ ננוגעוואּב-סאמ רעד ןגעװ ןינעל 'כ

 ,ןעיצילָאװער-רעּבאיטקָא רעד ווערעֶו
 |332) .188 ,187 .ז ,טרָאד

 .ן.י .ק ןיװאלעש|
 | .עגארפ רעלאנָאיצאנ רעד ןגעװ ןיגעל 'כ

 ן333| .134---130 .ז ,טרָאד

 .ןי .ק ןיװאלעש}
 ןופ רָאפנעמאזוצ ןטייווצ ןפאו יא י יא יד ןגעװ ןוא רָאפנעמאזוצ ןגעוו ןינעל 'כ

 | (.ּפ.א.ד -.ס.ר רעד
 ן334) .113--170 .ז ,טרָאד

 | ,ן .ק ,ןיװאלעש}
 רעוװיסערגָארּפ ןוא רערענָאיצקאער רעד ןגעװ ןינעל 'כ .עמָאכלימ ןגעװ עגארפ יד

= 

 .עיזאושזרוּב
 כב : .216 ,215 .ז ,טרָאד

 ' .ּפ .ש
 .ןעיצוילָאװער-לארוועפ יד טשטַײטעגסיױא טָאה ןינעל יוזאיֹוו .טרָאװ עטשרע סנינעל

 3361 .װ וו .ּפש ,4 .ז .(577) 86 .מונ .16/וש ,1927 .(כ) ,צט ,"ןרעטש רע דע

 ,ךארַּפש
 ,גנואיצרעד ןוא ןינעל

 .6--ֿב.ז .2 .מונ .1924 .(מ) ,לאגרושז-שעדיוכ .דעּפ ,.לוש רעײנ רעד יצ ןגעװ יד ףא,
 ראפ דלעה סלא .,ןינעל .װ ;ןסאמ יד ןופ רעיצרעד רעשיניואעג רעד -- ןינעל .נ . :טלאהניא

 ן2371 .םזינינעל םעד ןצנאלפנייא .וװ ;רעדניק ערעזנוא



 טאב 2 יי עט ע"ה יע

 329 ךוּבלמאז רעשינָאלָאָילּביּב

 םזינינעל ןוא ןענינעל ןגעװו ןגארטרָאפ ןוא סעדער 6

 ביי ,ןלה אבו

 .עיצולאווער-רוטלוק רעד ןופ ןּבאגפיוא יד ןוא םזינינעל
 יי .ןג86 .מונ עז}

 .א ןיראב נב

 סנינעל טעמדיוועג ,גנוציז-רעיורט רעד ףא גארטרַאפ רעד) .עָאװַאצ עשיטילאּפ סנינעל
 7 ,(טייצראי ןטפניּפ

 -1-שוו--! .ּפש ,2 .ז .21 .מונ 226 /| ;ע---| .ּפש ,2 .ז .1 .מונ ;26/| א,9 .(8) ,צט ,".סע מע רע ד;ע

 ן339} .וװ--! .ּפש .3 .ז

 יו .ןאו יקסראשטאנול

 א ףא יקסראשטאנול 'כ ןופ גארטראפ) קיטסילאנרושז ערענאיצולאווער יד ןוא ןינעל

 ,(רעוט-עסערּפ ןוֿפ גנולמאזראפ-
 ן340) וו ,װ .ּפַש ,3 .ז .24 .מונ .31/ ,1924 .(מ) .צט ,"סע מע רעד;

 .ן.װ ,װא דאיל}
 .ןינעל .א .וװ ןופ ןּבעל סאד

 1341 .,2 .םונ עו

 . ןילאטס
 -נאבראפלא םנופ עיצקארפ רעד ןופ םונעלּפ ןפא עדער) ? םזינינעל רעדא םזיקצארט

 .(רָאי 1924 ןופ רּבאיאנ ןט-14 םעד ,טארדןענייראפארּפ ןלארטנעצ ןשיד
 ן342) .43---5 .ז .1925 ."גאלראפרטנעצס ,(מ) .װ טפעה ,ךוּבלמאז ,"םזיקצארטרעדָא םזינינעלע :

 : .נ ,איאקסּפורק
 -נעמאזוצ-ןטעוואס ןופ גנוציז-רעיורט רעד ףא עדער ריא ןופ) !ןאפ יד טּבױה רעכעה

 .(1926 ראוונאי 26 ,ראפ

 ן343) : .126 .ז .6 .מונ .1924 ,(מ) .שז ,"דל א װג נוי,

 ןענינעל ןגעװ ןקירדנַײא ןוא סעניורכיז 6

 .ש .;קיס רהבא .
 -עוואּב -רעטעּברא רענאקירעמא רעד  ןגעװ} .ןענינעל טימ ךערּפשעג א ןופ-|

 ,ןגנוג
 |344) .ֹוש--| .ּפש ,;2 .ז .23 .מונ .30|ו ,1924 .(מ) .צט ,"סע מע רעד;

 ,ןרעלטסניק| ןאטאנ ,ןאמטלא
 .(רעלטסניק א ןופ סעניורכיז) .רוגיפ סנינעל טּפעלקעג ּבאה ךיא יו

 ן34) ./--ו .ּפש ,3 .ז .33 .מונ 10. /װ ,טרָאד

 .רעק אדאראה
 ,ןטוט סנינעל ןגעוװ ןקירדנַײא)} .עיסענ עטצעל יד .רעיורט ןיא עווקסאמ

 {346) .ע .ּפש ,2 .ז .20 .מונ ,25/ו ,טרָאד

 א
 --לירּפא 16--1917) דנאלסור ןיא ןעמוק קירוצ סנינעל .יא .וװ ןופ גאטראי רעטעּביִז

4,, 
 |347} .שו---וצ .ּפש ,2 .ז .87 .מֹונ .16/וש ,טרָאד

 .עקמיכָאנ
 .(רעּבעװ רעזדאל א ןופ ןעגנורענירע) זדאל ןיא טוט סנינעל 'כ ןופ םעשיור רעד

 {44) .װ ,ו .ּפש ,3 .ז .17 .מונ .21// ,1926 ,טרָאד
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 ,ן'מ ,װָאניסונ)
 ןפא עדער סנינעל ןגעו) .(רעמענלייטנא ןא ןופ סעניורכיז) ראפנעמאזוצ ןטייווצ ןפא

 .ןרָאפנעמאזוצ
 ן349) .צו--וװ .ּפש ,2 .ז ,175 ,מונ .29ןצוו ;צוו ,צו .ּפש ,2 .ז .172 .םמונ ,26/צוו 8 ,טרָאד

 יקסװענ
 ראי ןראפ ".טיל .רֶק, ןיא סענױרכיז סיקסווענ .וװ ןופ) .ןענינעל טימ שינעגעגאּב :

 .(4 .מונ ,2

 ,-ןרעטש רע רא ;47--45 .ז .1927 ."עגיל-רוטלוקא גאלראפ ,(ק) ."געט-רּבאיטקָא,--.א יקצידוי

 ן350} .וװ ,װ .ּפש ,3 .ז .(045) 254 .מונ .5/או .(כ) .צט

 .ס ,ועילאג-דיאס
 .ןןקירדנַײא) .ןשטיליא -- ךארזימ רעד

 ן351) יװ .ּפש ,1 .ז .(947) 22 .מונ .27/| ,1924 .(ק) .צט ,"ןאפ עשיטסינומאקפ

 .מ ,קינּפירקס
 . .(סעניורכיז) .ענלָאמס ןיא שטיאליא

 ן352) .13 ,12 .ז ,(46) 1 .מונ .ראוונאי ,1928 .שז ,ײדלָאװגנויא

 .ןר ע ט סעֶו רּתסא

 .ןןקירדנַײאו .ןרָא סנינעל ַאב ךַאװ רעד ףַא

 (353) .וו--! יּפש ,2 .ז .21 .מונ .26/| ,1924 .(מ) .צט ,"סעמע ועד,

 ."רע װז,) איראמ ,ןעסע

 .ןענינעל יא .וװ טימ ןשינעגעגאּב עניימ

 ,1927 .(כ) .צט ,"| ר ע טש ר ע ד, ;ע---וװ .ּפש ,2 ,ז .18 .מונ .21// ,1928 .(מ) .צט ,"סעמע רעד;

 ,4 .ז .(514) 23 .מונ .29// ןוש ,וװ .ּפש ,4 .ז .(513) 22 .מונ ,28/ו } וצ ,וװ .ּפש ,3 .ז .(509) '19 .מונ .26/ו

 ;(517) 26 .םונ .2|װ ןוצ ,וװ .ּפש ,4 .ז .(516) 25 .מונ .1/װ ;וש ,ווװ .ּפש ,4 .ז .(515) 24 .מונ .30/ו ;וװ .ּפש

 ן354| .וש ,וװ .ּפש ,4 .ז .(519) 28 .מונ .4/װ ;וצ ,וװ .ּפש ,4 .ז .(518) 27 .מונ .3/װ ;וצ ,וװ .ּפש ,4 .ז

 ן .װ .יקסנאלאּפ
 .(דנאלניפ) עלאק ָאיק ןיא שינעגעגאּב יד

 ן353| .9 ,8 .ז .11) .1 .מונ .1926 .(מ) .שז ,"רענאיּפ.

 יי ר

 .ןענינעל אֹּב טסאג וצ
 |356) .67 .ז .4 .מונ .1923 .(ם) .שז ,ײדלאװגנויג

 ,אראלק ,ןיקטעצ
 :ןענינעל ןגעוו סעניורכיז
 אּב ןינעל .װ ;עיצולאווער-רּבאיטקא רעד ,ךאנ ןענינעל טימ שינעגעגאּב עטשרע ןיימ .ו

 .טסנוק ןוא ןינעל .וװ ;םייה רעד ןיא ךיז
 |357) .שז--ו .ּפש ,2 .ז .125 .מונ .4/וצ ;צו--! .ּפש ,2 .ז .124 .מונ .3/וש ,1924 .(מ) .צט ,"סע מע רעד,

 .ליאכימ ,װאצלאק
 .ןקירדנַײא .טעּב-ןטױט ןפא ןינעל} .דראקא רעטצעל רעד

 ן35| .ץ--=! .ּפש ,2 .ז .(946) 21 .מונ .26/ו ,1924 .(ק) .צט ,"ףאפ עשיטסינומאק,

 .ה .ק
 .רעווייק ןשירפ ןפא

 ןבפ} .ו .ּפש ,1 .ז .(947) 22 .מונ .27/ו ,טרָאד

 .נ ,איאקסּפורק
 .ןסעניורכיז} טיוט סשטיאליא רימידאלוו ןופ גאטראי ןטייװצ םוצ

 ןב6תְו ,שװ ,צו .ּפש ,1 .ז .17 .םונ .26/ו א,,6 ,(מ) .צט ,"סע מע רע דע

 ,מ .ש--ק

 ןטיוט סגינעל ןופ ןקירדנַײא) .געט עסיורג יד ןיא



 21 .ךוּבלמאו רעשיגָאלָאָי ;לּביּב
 יי 8 א. = -- יע. .---ריפ

 32 .םונ .8/װו וו ,ו .ּפש ,3 .ז .(956) 31 .מונ דן ,1924 .(ק) .צט ,"ןאפ עשיטסינומא קץ,

 ן3611 .ו ,ו .ּפש ,3 .ז ,(957)

 .יא .ר

 ,(רעטעּברא ןא ןופ ןעגנוּבעלרעּביא) .רעּפרעק סנינעל אּב
 {3621 ,וש .ּפש ,2 .ז .(808) 18 .מונ .21/ו ,1928 .(כ) .צט ,"| רע טש וע ד,

 .דיװָא ד ,םולּבזָאר
 .ןסעניורכיז} .ןאגאוו "ןטריּבמָאלּפראפ,, ןיא ןענינעל טימ

 ן353) .21--19 .ז .3 .מונ .1925 .(נימ) .שז ,*|רע טש וע ך

 ןװאקינלאקסאוו
 ,(סעניורכיז סוואקינלאקסאר 'כ ןופ) .געט-רּבאיטקא יד ןופ ךאק ןיא

 ן354) ,וש---ו .ּפש ,3 .ז .(746) 255 .מונ .6ס/או ,1927 .(כ) .צט ,ײװרעטש וע ד,

 .װאקינלאקסאר
 .ןסעניורכיז) .דנאלסור ןייק ןעמוקנָא סנינעל 'כ

 ן355) ו ,ּפש ,5 .ז-{ שו--ו .ּפש ,2 .ז .19 .מונ .24// ,1924 .(מ) .צט ,"סעמע וע ד, י

 .ןא מוש
 .ןןקירדנַײא) רעווייק ןשירפ םאּב

 א / .וװ ,װ .ּפש ,5 .ז .23 .מונ .30/ו ,טרָאד
 .א ,רעטכילש
 ,ןענינעל טימ ןשינעגעגאּב עניימ

 ,שוו---ו .ּפש 55 יז ,(808) 18 .מונ ,21/| ,1928 .(כ) .צט ,"װרעטש רעד;

 {357) .)י 1919 רעטניוו---סעיפארגאטאפ ענעטלעז יד ןופ) טערטרָאּפ סנינעל 'ּכ טימו

 ןענינעל ןגעװ ןטנעמוקָאד (6

1 . . * . 

 .רעיורט ןיא טאיראטעלארּפ רעלאנָאיצאנרעטניא רעד
 .ן.דנא ןוא לאנָא;צאנרעטניא וו ןופ ,ןדעווש ,ךַײרטסע ,ןלױּפ ,ךַײרקנארפ ןופ ןפורפוא ,סעמארגעלעט}

 ;ש--װ .ּפש ,1 .ז .21 :מונ .26/ו ןצ ,וצ .ּפש ,1 .ז 20 .מונ .25/ו ,1924 :(מ) .צט ,"סעמע יע ד;
 ן355) .ש---וװ .ּפש ,1 .ז ,23 .מונ :30/ו ;ש--וװ .ּפש ,1 .ז .22 .מונ .27/ו

 .ןו 8 יק יק 5 ,פ .אְו

 ,ןןסיזעט} .טיױט סנינעל ןופ גאטראי ןטייווצ םֹוצ
 3591 .ש--! .ּפש ,3 .ז .(61) 16 .מונ :20// ,1926 .(גימ) .צט ,*רּבאיטקאג

 יי

 ןוא ןטנעמוקָאד} .קילּבוּפער רעשיטעוואס רעד ןופ גנוקידייטראפ יד ןוא ןינעל .יא .װ
 ,ןייז וצ ןעגנוקרעמאּב

 ן3701 .ע--! .ּפש ,1 .ז .44 .מונ .23/וש ,1927 .(מ) .צט ,"סעמע רעד.

 .ן.ר .ס .ס .פ}

 ךיז ןסילשפיונוצ רעטסעפ ןגעוו} .ראפנעמאזוצ-ןטאר |ןשרעדנעל} סורלא או ןופ ףורפוא -
 ,ןטכאמנטאר רעד ןופ ןענָאפ יד רעטנוא טיוט סנינעל 'כ ךָאנ

 3711 ,וװ--! .ּפש ,4 .ז .(944) 19 .מונ .24/ו ,1924 (ק) .צט ,"ןאפ עשיטסינומאק-.

 .ן.ר .ס .ס יפ|

 .ןערּוװװק סנינעל אּב) .ראפנעמאזוצ-ןטאר ןשידנאּבראפלא ןטייווצ םנופ ףורפוא

 ן3721 .װ ,ו .ּפש ,1 .ז .(948) 23 .םונ :29/ו ,טרָאד

 ..ר .ס .ס .פ}
 ,ןינעל 'כ ןופ קניידנא םעד -- ראפנעמאזוצ-ןטאר רעשידנאּבראפלא רעט-2 רעד
 .ןןעגנומיטשאּב|

 ן373| .װ ( .ּפש ,4 .ז ,טרָאד
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 .ן.ר .ס .ס .פ|
 ןופ ןטאר יד ןופ ראפנעמאזוצ ןט-2 םנופ גנודנעוו !טייהשטנעמ רעקידנטעּברא רעד וצ

 .ר .ס .ס .פ

 ן374) .ווו---ו .ּפַש ,1 .ז ,23 .מונ :30/| ,1924 .(מ) .צט ,"סעמ ע וע דע

 .(.ב) .ּפ .ק .ר .ק .צֶו
 ,(.ּב) .ּפ ,ק .ר .ק .צ ןופ ףורפוא

 ן375} .| .ּפש ,2 .ז .(944) 19 .מונ ,24/| ,1924 .(ק) .צט ,'ןאפ עשיטסינומאקג

 יט .ס ק .ק
 -רא עגנוי יד וצ ,דנאּבראפ-טנגוי ןופ רעדילגטימ עלא וצ .מ .ס .ק .ק .צ ןופ א

 .ר .ס .ס .ס ןופ םירעיױּפ ןוא רעטעּב
 ן376) ,שו ,ש .ּפש ,טרָאד

 .ןןרעטניאמאק|-
 9 .ןרעטניאמאק ןופ םאקריפסיוא ןופ ףורפוא

 בו .װ ,ו .ּפש ,1 .ז .(945) 20 .מונ ,25 /| ,טרָאד

 .ןןרעטניאמאק|
 ,ןרעטניאמָאק ןופ םאקריפסיוא ןופ ףורפיוא) .רעריפ רעכעלּברעטשמוא רעזנוא -- ןינעל

 .(ראי 1924 ראוונאי ןט-23 םעד
 ן378| .ווו---! ,ּפש ,2 .ז .19 .מונ .24|| 14 .(מ) :צט ,"סעמע רעד.

 ןלאַירעטאמ עשיפארגָאְיּב (

 ,א אװאנאילוא

 טי .ןנ40 .מונ עז) ,ןרָאי-רעדניק סעשטיליא -- .6

 .ןרעטסעווש סנינעל} .מ ,אװואנאילוא

 .י 1917 ילוי ןיא ןענינעל טכוזעג טָאה עמ יוזא יו
 3501 .ש--ו .ּפש ,3 .ז .(809) 18 .מונ .22// ,1927 .(כ) .צט ,"ןועטש רעד;

 .מ ,עװאנאילוא
 (רעטסעװש סנינעל) עװאנאילוא .מ ןופ סעניורכיז

 {3511 .וװ ,װ .ּפש ,3 .ז .89 .מונ .1/וא ,1924 ,טרָאד

1 . . . 

 .ןּבעל סנינעל ןופ .גאט-שטיאליא
 ן352) .246--241 .ז .1926 ."עגיל-רוטלוק , גאלראפ ,(ק) .לייט וװ ,"זנוא םורא ,,---.א ,ק אויפ ס

 א . . . *. . 1

 .ןעיפארגָאיּב| .ןינעל .װ .עידראוג עטלא יד
 ן353} .36--29 .ז .1925 ."ְךוּב ןוא לוש , ,(מ) ."רענָאיּפ ןגנּוי ןופ ךוּבטנאה,

 .ףעלא
 .ןענינעל ףא טאטנעטא רעשירעסע רעד .ןינעל 'כ ןפא לאפנא ןופ גאטראי ןטעּביז םוצ

 ,ראי 1918 טסוגוװא 20 םנופ

 155: 8 ו .ּפש ,3 .ז  או--! .ּפש ,2 .ז .89 .מונ .1/וא ,1924 .(כ) .צט ,"ןרעטש רעד.

 ,.רימידאלוװװ ,שטיװעיורּב"שטנאּב
 גאטראי רעטנעצ .1928 20/שווװ--- 8 30/צוװ .(סעניורכיז) טאטנעטא ןכאנ ןגראמ ףא

 .ןינעל 'כ ןפא לאפנא ןשירעסע םנופ
 85 / .שו--ו .ֿפש ,2 .ז .201 .מונ .20/שוװ ,1928 .(מ) .צט ,"סע מע רע ד.
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 ,רימידאלוו ,שטיװעיורּבשטנאּב
 .ןעניגעל ףא ןלאפעגנא ןענייז ןטידנאּב יֹוזא יװ

 351 .24---22 .ז .(23) 1 .מונ ,1921 .(מ) .שז ,"רענאיפ-

 202 קי 1

 ןטאטלוזער יד ןוא טוט ןייז ןֹופ עּביס יד ,טייהקנארק סנינעל 'כ ןופ עטכישעג יד
 ,רעּפרעק ןייז ןופ ןסעמלאּפ םנופ

 {371 .שו--וװ .ּפש ,3 .ז .23 .מונ .30// ,1924 ,(מ) .צט ,"סעמע וע ד, 5

 .ןוװעיאגארּבא ד|
 -אגארּבאד ,פארּפ ,גאלאטאּפארווענ ןטימ סעומש א) קנארק ןעװעג זיא רע ןעװ ,ןינעל

 .(ןענינעל טלייהעג טָאה רעכלעוו ,וועי
 {3881 1 .וש ,וװ .ּפש ,2 .ז .17 .מונ .21// ,1927 ,טרָאד

 6 א 2 {

 ,ןרעמיצ-טעּברא ןַײז} .ןינעל .טעּבראעג ןוא טּבעלעג טאה'ס ואו ,טראד .
 ן339| .?---וװ .ּפש ,3 .ז .17 .מונ .21/ו ,1926 ,טרָאד

1 * . . . . 

 .ןסעניורכיז) .טּבעלעג ןינעל 'כ טָאה יווא יװ'
 ן3פסן .װ ו .ּפש ,3 .ז .(956) 31 .מונ .7?|װ ,1924 .(ק) :צט ,"ןא פ עשיטסינומאק,

1 * . 5 : 

 .שטיליא רימידאלוו ןופ ןּבעל ןיא ןטנעמאמ עטסקיטכיװ
 עשיטסינומאקעפ 194--88 .ז .1924 ."רעטעּבוא רעגנוי, גאלראפ ,(כ) .גנולמאז ,"ןיגע ל,

 .ּפש ,3 .ז .(946) 21 .מונ .26װ ןש--! .ּפש ,2 .ז .(945) 20 .מונ .25// ,1924 .(ק) .צט ,"ןאפ

 11 .ע ,וש

 ןץיטָאנ עשיפארגָאיּב) ןינע ל .א .װ
 "1392 ,45---26 .ז .1924 ."רעטעּברא רעגנוי גאלראפ ,(כ) ,גנולמאז ,"ןינע ל,

 .ןינעל וואנאילוא שטיליא רימידאלװ
 ;93--91 .ז ,1926 ."עגיל-רוטלוק  גאלראפ ,(ק) .לײט רעטייוצ ,"זנוא םורא,--.א ,קא װיּפ ס

 1925 ."ךֹוּב ןוא לוש , (מ) .ראי-ןרעל ןטייװצ ןראפ ,ןעיטאמָאטסערכ} ,"רעדניק-רּבאיטקא,

 {393) : .96---91 .ז

 טי
 ,(ואנאילוא) ןינעל שטיליא רימידאלװ

 {394) .וו--! .ּפש ,4 .ז .19 :מונ .1924 .(ט) .צט ,"סע מע רער,

 .(14 רעמונ ,סאגליּפש) .עיצארגימע רעד ןיא שטיאליא רימידאלװ
 ן395) ;ץ---וװ .ּפש ,2 .ז .17 ,סונ .21וו ;1926 .(מ) .צט ,"סעמ ע רעד;

 .ןןּבעל ןַײז ןופ סעטאד עקיטכיו) .גנאג סנּבעל ןסנינעל} ןײז
 3961 .133--131 .ז ,6 .מונ .1926 .(מ) .שז ,"דל אאװגנויג

 .(1870--1924) .געװו סנּבעל ןסנינעל} ןײז
 3571 .34 .ז .ןרעמונ-ןינעל} 11 .מוג .1924 .(ק) .שז ,"ד ײר פ,

 ' .ג ,װעיװאניז

 .ןערּוװק רעד זיּב טיוט סנינעל ןופ} .געט סקעז
 ן398) ,25---13 .ז .1924 ."רעטעּברא רעגנוי, גאלראפ ,(כ) .ננולמאז ,"ןינעל,

 .ןענינעל ףיא טאטנעטא רעד .סעקיוועשלאּב יד ןגעק רארעט
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 .(248) 160 .מונ ,21/וא גש---וװ .ּפש ,1 .ז .(247) 159 .מונ .20/וא ;1918 .(ק) .צט ,"טײצ עײנ,

 גוש ,וװ .ּפש .1 .ז .(250) 162 .מונ .23/וא נו ,צ .ּפש ,1 .ז .(249) 161 :מונ .22/וא צו ,צ .ּפש ,1 .ז

 ן399| .| .ּפש ,2 .ז .(251) 163 .מונ ,24/וא

 .ןרעטסעװש סנינעל 'כ| .א ,עװאראזילעי
 ,ןראי-רעדניק סשטיאליא

 {4001 .10 ,9 .ז .1 .מונ .1925 ,(מ) .שז ,"רענאיפ ,

 יַאל ָאקינ ,װָאנַאילעמעי
 -סנּבעל ןלאגעלמוא םעד ןגעוו וואנאילעמעי .א .נ 'כ ןופ סעניורכיז) לדייּב ןגראּבראפ א

 .(1917 שעדיוכ ילוי ךָאנ וועיוואניז ןוא ןינעל כ"כ י*? ןופ דאירעּפ
 11 יש--ו .ּפש ,3 .ז .(947) 22 .מונ .27/ו ,1924 .(ק) .צט ,"| א פ ץשיטסינומאק;

 ,ןיװ ,װצדאיל}
 .(גארטראפ א סוואדאיל 'כ ןופ) ןינעל .א .וװ ןופ ןּבעל סאד

 4021 .ש--! .ּפש ,2 .ז .(286) 126 .מונ .13/6 ,1924 .(ק) .צט ,"ןא פ עשיטסינומאק;

| ' . . . . 

 .ןעיפארגָאיּב| .ןינע ל
 י(8) .(ראי-ןרעל ןט-3 ןראפ עיטאמָאטסערּכ) "רעדניק-סטעּברא,--.י ,גרעּבניר ג ןוא .י ,טסקאּב

 ן403} ,176---167 .ז :1926 ."ךוּב ןוא לוש , גאלראפ

 ,(א2 1 ,עירעס עשיפארגאיּב) .(וואנאילוא .א .װ) ןינעל .נ

 ַו

 |404| .ן152 .מונ עז)

 יא 1 יא
 .ןענינעל ןגעװ .רעל סנינעל ןופ ןלעטש .ןטקאפ עשיפארגָאיּב) .ןינע ל

 {405) ,28--2 .ז .ןרעמונ-ןינעל} .11 .מונ ,1924 .(ק) .שז ,"ד יי ר פ,

. . : 

 .גרוּבמעסקויל ,טכענקּביל ,ןינעל
 { 461 .1 .ז .(46) .1 :מונ .ראוונאי ,1928 .(מ) :שז ,"דל א װגנויג

1 1 . . . * 

 .ןסעטאד עשיפארגָאיּב| .געוו-סנּבעל סנינעל
 71 .וׁש--וו .ּפש ,2 .ז .(508) 17 .מונ .21/ו ,7 .(כ) .צט ,"ןרע טש רע ד;

 אי

 .(1917 לירּפא 3/16) דנאלסור ןייק ןעמוק סנינעל
 |408 יצ ,וש .ּפש ,2 .ז .(997) 72 .מונ .15/וש ,1924 (ק) .צט ,"ןא פ עשיטסינומאק;

| . . . . . 

 סנינעל ןֹוא ןטאדלאס ןופ עגארפנא ןא) .עיפארגאיבאטוא עצרוק סנינ על
 ,((רעפטנע

 .צט ,"רבאיטק א. ;וצ--! .ּפש ,2 .ז .(577) 86 .מונ .17/וש ,1927 .(כ) .צט ,'ןרעטש וע ד.
 {409| .ןק1 .מונ עז| .ט--װ .ּפש .2 .ז .(433) 88 .מונ .19/וש ,1927 .(נימ)

 .יקרָאה ףראד סאד .ןינעל 'כ ןופ ןטונימ עטצעל יד

 {401 וװ .פש ,1 .ז ,(946) 21 .מונ .26/ו ,1924 (ק) .צט ,"ןאפ עשיטסינומאקק

} . . . . . 

 ןּבעל סנינעל ןופ ןטנעמָאמ
 ן4111 ,49---5 .ז .1924 ."עגיל-רוטלוק , גאלראפ .(ק) ,גנולמאז ,"ןינע ל,

1 . . . . . 

 ,ןינעל 'כ ןפא טאטנעטא ןגעוװ} .קירוצ רָאי 10 טימ
 {4121 .װ א .ּפש ,1 .ז .(991) 201 .מונ .30/שוװ ,1928 .(כ) !צט ,"ןרע טש ועד;

 לי
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 יד .א,לארישי
 ןפא טאטנעטא ןגעוו} .ראי 1918 טסוגווא ןט-20 םעד ןגעװ רעטעּברא יד ןלייצרעד סאוו

 .ןינעל 'ּכ
 1413) .ץ---װ .ּפש ,3 .ז-|.ץוו ,שו ,ּפש נ2 .ז :201 .מוג .30/שוװ ,1928 (.מ) .צט ,"ס ע מ ע ר ע ד.

 .י יא א

 44 .ן409/1 .מוג עו ןינע ל .יא .װ ןופ עיפארגָאיּבָאטװא עכעלטנפעראפ טינ
 .נ ,װָאקינלָאקָאס
 ,(1917 לערּפא ןט-16) .עיצארגימע ןופ רעקקירוצ סנינעל

 {411 .וװ ;װ .ּפש ,2 .ז .(37) 94 .מונ ,22/וש ,1928 .(נימ) .צט ,רּבאיטקא,

 ,דנא ןוא {פָארּפפ ר ע ט ס ר ע פ ,ןטנוזעגמָאקלָאפ} ,א קש אמע ס
 ,ןּבראטשעג ןינעל 'כ זיא סָאװ ןופ

 {4161 .וװ--| .ּפש ,2 .ז .(947) 22 .מונ ,27/| ,1924 .(ק) .צט ,*|א פ עשיטסינומאק;

 ,1918 ,טסוגװא 20 ,ןליוק עט
 71 ,121--125 .ז ,6 .םונ .1922 .(מ) .שז ,"דרלאװגנויא :

 .ן.א ,א ואל װאּפ|

 ענאינ סנינעל ןופ רעטרעװ יד טױל ןּבירשראפ) ןראי-רעדניק סשטיאליא ןופ
 (אװאלװאפ .א

 ן11 ,.14 ז. .(12) 1 .מונ .1925 .(מ) .שז ,'דלאװגנוי,

 ץירפ ןעטאלפ
 ןײק ןעמוק סנינעל .יא .ו ןופ גאטראי ןטנעצ םוצ) סענאגאוו עטעמסאכראפ ןיא

 ,(דנאלסור
 ן419} ,ווו---! .ּפשי ,1 .ז .86 .מונ .16/וצ 17 .(מ) :צט ,"ס עמ ע ר ע ד,

 ןל ,װע ַײט אפ
 ןגעװ ןעגנורענירעד סװװעיײט אפ .ל ןופ) .ראי 1918 טסוגװא ןט-20 ןופ טכאנ יד

 .(ןענינעל ףא לַאפנָא ןשירעסע
 1 ,ץוו---ש .ּפש ,1 .ז .(842) 199 .מונ .30/וװו ,1928 .(נימ) .צט ,"ר ּב איט ק א;

 ןּבעל סנינעל ןופ
 1 .שו--! .ּפש ,2 .ז .(944) 19 .מונ .24/| ,1924 .(ק) .צט ,"ףא פ עשיטסינומאק.

 : .ןראי-רעדניק סנינעל ןופ
 ןט-2 ןראפ ךוּב-סטעּברא ןיוא עיטאמאטסערכ) "רעדניק-סטעּברא---י ,גר עּבנירג ןוא .י ,טס ק אּב

 ן421 .170--163 .ז ."ךוּב ןוא לוש , גאלראפ ,(מ) .(ראי-ןרעל

 ףענינעל ףא טאטנעטא ןטשרע ןופ גאטראי ןטנעצ םֹוצ
 {4231 .צװ--+ .ּפש ,2 וז .(804) 14 .מונ .17/ו ,1928 .(כ) .צט ,"ײףןרעטש ועד,

 .א ,ץינשוריק
 עקרע-סע רעד ןופ לאפנָא םנופ גאטראי ןטנעצ םוצ) ןעמוקעגראפ סאד זיא יוזא יװ

 ,(ןינעל 'כ ןפא ןאלּפאק עינאפ
 |424} .ווז--| .ּפש 4 .ז-{-עוו---| .ּפש ,2 .ו .20 .מונ .30/צוװ ,1928 .(מ) .צט ,ו"סע מע רע ד,

 .א ,ץינשזריק
 ,ריּביס ןיא ןינעל

 {425) ,| :ּפש ,3 .זך-שוו--- .ּפש ,2 .ז :39 .מונ .17ןװ ,1924 ,טרָאד

 .א ,ץינשזריק
 .ריּביס ןיא ןּבעל סנינעל ןופ

 {426| יו .ּפש ,3 וז-.שוװ--! .ּפש ,2 .ז ,17 .מונ 21/| ,1926 ,טרָאד
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 .נ ,עקסּפורק
 .ןןּבעל סנינעל ןיא ןטנעמָאמ} .גרוּברעטעּפ ןייק עיצארגימע רעד ןופ

 7 .שװ--װ .ּפש ,2 .ז .86 :מונ .16/וש ,1927 ,טרָאד
; 

 : ןענינעל ןגעװ ןעגנופאש-רעדניק ןעגנולײצרעד ,רעדיל

 .ןןעגנוּבַײרשאּב עשרעדניק טױל} .שטיאליא
 ;207--198 .ז .1926 ."עגיל-רוטלוק , גאלראפ ,(ק) .לייט רעטשרע ,"זנוא םורא,,---.א ,ק א וו י ּפ ס

 .170--162 .ז .1925 ."עגיל-רוטלוק , גאלראפ ,(ק) .| "דיירפ ןוא טעּברא ,---.1 ט 1 4 6 זו

 ;רליּב קירעּבעל א וצ ;ןענינעל טימ .וװ ;שטילג ןפא ןענינעל טימ .ו ;ןעעזעג ןענינעל | :טלאהניא

 0 ן428) | .רעגערטנענָאפ טנינעל .ש

 .קיליא
 .רעיורט ןיא

 {421 וװ .ּפש ,2 .ז .(945) 20 .מונ .25/1 ,1924 .(ק) .צט ,"ןאפ עשיטסינומא}ק}

 .ג יקסניסא
 ,(גנונעכייצ-רעדעפ) .ןינעל

 ן430) :ץװ-- .ּפש ,2 .ז .56 .מונ .14/וװ/,3 .(מ) .צט ,"ס ע מ ע רע ד,

 .א ,וװעיסארא
 / ,ןגנולייצרעד} .ןינעל

 {4311 .ץ--װ .ּפש .2 .ז .(737) 94 .מונ 22/וש ,1928 .(נימ) .צט ,ײרּב איטקא,

 .א ,װעסארא
 ןפא טאטנעטא ןגעװ ןקירדנַײא עשירעדליּב| .ראי 1918 טסוגװא רעט-20 .סָאש רעד

 .ןןינעל 'כ
 {4321 .וװ--! .ּפש ,3 .ז .(047) 22 .מונ .27// ,1924 .(ק) .צט ,"ןאפ עשיטסינומאקע

1 : 

 .ןסעיצנעדנָאּפסערָאק-רעדניק} .טיוט סנינעל 'כ ףא .רעדניק זנוא אּב
 433 27 ,26 .ז ,12 .מונ ,4 .(ק) .שז ,"ד יי ר פ,

 ,מ .מ ,קנאלּב

 ,(טייצראי סנינעל וצ) .|דילְו

 "...רעיורט ןיימ ןגאי ןוא ןגאי םיא לעװ ךיא;,
 ן434) 4 יד .21/| ,1928 ,סערא .שז ,"רעטעּברא רעסעדא ועד,

 .א יקסנעמיזעּב

 .נ6 224322 -- טעליּב-ייטראּפ
 "...ןגארטעצ טלעװ עצנאג א טנעה-טעּברא עטצראוושראפ,

 (כ) .(עיטאמאטסערכ) "יוּבפוא ןוא ףמאק, -- .א .ןָא גָאקאמ ןוא .ל ,יקסװָאקשימ

 ן4351 .198 ,197 .ז ..1929 ."גאלראפרטנעצ,

 .םיאכ:ןילליג
 !ןדיל * 5
 "...טעּפילכ ןוא ךאנ טעּפילכ ץלא רימ אּב ץראה ןיא,

 {435) 5 צ .פמש ,2 .ז .(808) 18 .מונ .21/| ,1928 .(כ) .צט ,ןרעטש ועד,

 טאפ ןידליג
 .(עמעאּפ א ןופ ןטנעמגארּפ) עדאינינעל

 "...ערוסּב עקירעיורט ַא טגאזעגנא טאה ןאפ עצראווש א,

 ןפ} יו--ו/ .ּפש ,3 .ז -וש--ו .ּפש ;2 .ז .87 .מונ .16/וש ,1924 .(מ) .צט ,"סעמע רעד;

 .םיצכ ןיללינ
 .(שראמ-רעיורט ןופ קיזומ רעד וצ ןּבירשעג) .קנעדנָא ןקיטכיל סנינעל
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 "...ייר ןיא ןלאפעג רעיירט א ,רעוואכ א,
 ,1 .ז ,15 .מוג .ראוונאי .1929 .(ק) .שז ,"ןָאפ עשיראטעלָאופ,

 ןטיא|כ ,ןידליג
 .ןדיל) *,, *

 "...רעטשרע רעד טשינ,
 יש .ּפש ,3 .ז .(508) 17 .מֹונ .21/א ,1927 .(כ) .צס ,'ןועטש ועד,

 .ש ,דנאמלעה
 ,ןדילו * . *
 "..ָאד ןעמ טנאמרעד רָאי וצ רָאי ןופ,

 .שו .ּפש ,2 .ז :18 .מונ .21// ,8 .(מ) .צט ,"ס ע מ ע,

 ןיענָאפ) .ּפ ,עקסראדאלאוװ
 .ןדיל| .ןינעל רעזנוא
 "...טסיּב ןינעל ,וד זא ,ראי א זיא טנייה,

 ;13 .ז .1 .מונ .1925 .(מ) .שז ,"רענאיפ,

 .מ ,עפלא װ
 ,ןלדליּב א ,רעיורט-ןינעל| .ןרעיורט רעדניק עניילק ןעוו

 .ץ הצ .ּפש ,2 .ז .(964) 39 .מונ .16/6 ,1924 (ק) .צט ,"ןאפ עשיטסינומאק,

 ילאּפ ןאמדליװ
 .ןדיל .קילּב סנינעל
 "...גיוא ןיימ יינש רעד טדנעלּב רעדיװ,

 .17 .ז .2 .מונ .1925 .(מ) .שז ,"דלאװגנויג 4

 רענָאיּפפ עקדיװאד ,עקציניװ
 ,ןדיל} .ןאפ סנינעל
 "...ןגָאט טרעיורטאּב טלעװ א טנייה טָאה,

 ,12 +ז .1ן.מונ ,5 .(מ) .שז ,"ר ענ איפ ,

 ןרעּבאכעמטמ| .א ,קצינדעלעװ
 .463 .מונ עד ,ןטױט סנינעל ףא דיל א|

 .א 4רי
 ,יקצארט--ןינעלי
 *...ּבעוועג-רּבאיטקא םניא ןטכאלפעגנעמאזוצ ! יקצארט--ןינעל,

 .װ ו .ּפש ,5 .ז .(882) 122 .מונ .7/או ,1923 .(ק) .צט ,"ףאפ עשיטסינומאק. 9

 ּז ילארשי

 .ןעזָארּפ ןיא גנאזעג-רעיורט} ןינעל -
 .װ ,) .פש ,2 .ז .(945) 20 .מונ .25// ,1924 ,טרָאד

 .מ יקצאװעשטשאּכ
 .ןדיל| .געט-רעיורט יד ןיא
 *...למיוועג טימ ןוא גנאג טימ לופ ןענייז ָאד--געט יװ טּכענ,

 .צ .ּפש ,3 .ז .21 .מונ .ֿבןװו ,1924 .(מ) .צט ,"סעמע רעד;

 .מ יקצאװעשטשאכ
 .ןדיל * .*
 "..לעיוא ןופ ליטש רעגנאל ןיא ,טכרָאפ רעליטש ןיא;,

 .| .ּפש ,6 .ז .255 .מונ .ד/או ,טרָאד

 .מ ,יקצאװעשטשאכ
 .ןדיל} .(ןטנעמגארפ) ןינעל
 *...סעריוד ערעווש ןּבאה ןגארטעגכרוד,

 .5 יז .1- .מוג ,1925 .(כ) .שז ,"טלעװ עסיוו יד;
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 .מ ,יקצאװעש טשאכ
 .ןדיל} .טייצראי ןטרעפ םוצ
 "..שטנעמ ַא ןעװעג ךאד זיא רע סאוו ,ראפרעד,

 {451) .שו .ּפש ,2 .ז .18 .םונ .21 || 1928 .(מ) .צס ,"ס ע מע רע ד,

 .יאכ ןיװעל
 .("ןינעל , עמעָאּפ-קינארכ רעד ןופ) גָאזנא

 4521 יש ,ֹח .פש ,2 .ז ,(362) 17 .מונ .21/| ,1927 .(נימ) .צט ,"רּבאיטקא .
 .ן

 ןינעל
 .ןןענינעל ןגעװ ןעגנורינעצסניא ;ןעגנולייצרעד ,רעדיל}

 .1926 ."גאלראפ-עכולעמ. ,(כ) .אֹו ןלײטּפָאו ,"גנולמאז עשיגוימאק , -- םָארװא ,ןאהאק 6
 {453) ,163---133 .ז

 .א ,ץילערטס
 .ןןכירטש-רעדעפ| .|ןקירדנַײא .רעיורט-ןינעל} .געט-רעיורט ןיא

 {454) .צו ,ש .ּפש ,4 .ז .19 .מונ .24// ,4 .(מ) .צס ,"ס עמ ע רע ד,

 .ל ,אנילופ"ײס
 .ןגנולייצרעד} .ןענינעל ןגעװו עדנעגעל עשרעיופ א

 ,(2) .(עיטאמאטסערכ) .*יונמוא ןוא ףמאק, -- .א ,ןָא גָאקאמ ןוא .ל יקסװָאקשימ
 {455) .197- 195 .ז ."גאלראפ-עכולעמ- ,9

 .מ יקסװעשטניּפ
 .דליּב ַא ןופ עדאלאּב יד
 "...ךירטש אּב ךירטש טנכייצאּב ,

 {45*) .ץ--װ .פש ,2 .ז .(1.110) 18 .םוג ,22// ,1929 .יכ) .צט ,ײןרעטש רעד,

 .וו ַא ל ר ע ּפ
 .ןדיל| .1924 ראוונאי 1
 : *...רענייטש עשיטעטש ןדייר,

 {457} .וש .ּפש ,4 .ז .(944) 19 .מונ ,24װ ,טרָאד

| . . . . : 

 .ןדיל| רעגייזא ריפ
 *...דרע רעד וצ ןגיוּבעג ןענאפ ןעמ טאה רעגייזא ריפ,

 ,1925 ."גאלראפרטנעצ- ,(ם) .(רָאי-רעל ןסיװצ ןואפ עיטאמאטסערכ) "רעדניק-רּבאיטקאג
 {455) .97 .ז

 .קיציא ,רעפעפ

 .ןדיל| .שטיאליא
 -- לעמערק ,עװקסָאמ,
 "...עלא וצ אידאר א

 ,"רלא װגנוי. ;ש .ּפש .3 .ז .(948) 23 .מונ .29/ו ,1924 .(ק) .צט ,"ןאפ עשיטסינומאק}

 ,(גימ) .(ןלוש-טנווא ראפ עיטאמאטסעוכ .טיל) "ר ע טעבר א רעגגויא 2132 ,ז .6 .םונ .1924 .(מ) .שז
 ,גימ) .-ןטעװָאס ןופ דנאל ןיא,--.ל ,טר ַא צ ןוא .ס ,עניס ַאיר א מ ;110 .ז 1927 ."גאלראפ-עכולעמ,

 ;5 .ז .1924 ."רעטעגרא רעגנויא גאלראפ ,(כ) .גנולמאז ,ײ"ןינע ל, 1328 .ז .1928 ."גאלראפ-עכולעמ,

 ;22 .ז ,1926 .(מ) .טפעה עטפניפ ,עיטַאמאטכערכ .טיל ,*ףמַאק ןוא טעּברַא,--.דנא ןוא .נ ,רעדנעל סיוא
 |859) .221 ,ז .1929 ."גאלראפ-עכולעמ ,, ,(ק) .קרעװ עגעּבילקעג -- רע פעפ .י

 : .קיציא ,רעפעפ
 ;ןדיל| .יילאזוואמ םאּב
 "...רעטסָארּפ א ןוא רעליטש א,

 {460) ,18 .ז .(42) 8 .םונ ,1927 .(מ) .שז ,"רל א װ גנויא ;225 .ז ,טרָאד

 .קיציא ,רעפעפ
 .ןדיל| .רעיורט

 *..טרעיורטעצ ןוא טנייװעצ גנולצולּפ ךיז רעדלעװ ןוא סעּפעטס ןוא דלעפ ןּבאה,
 |46:| 244.  .ו .1926 .*עגיל-ווטלוק , גאלראפ ,(ק) .לײט רעטייווצ ."זנוא םורא,---.א ,ק א װי ּפ ס

 יא



 239 ןובלמאז רעשיגָאלָאילּביּב

 ןקיצִיא ,רעפעפ
 .ןדיל| .םעלאכ סלסאי
 " ...ןסאלשעגוצ ןריט עלא,

 (452 .222 ,221 .ז ,טרָאד

 .א יקצינדעלעװ ןוא) קיציא ,רעפעפ
 .ןטיוט סנינעל ףא דיל א|
 "..רעטיצ א ןאטעג טנייה טָאה דנאל סאד,

 {463) יש .ּפש ,3 .ז ,(945) 20 .מונ .25/ו ,1924 .(ק) .צט ,"ןאפ עשיטסינומאק;

 .סעמורפ

 .(זיקסע) .רעייפ סנינעל
 ' {464) יש---װ .ּפש ;2 .ז .(261) 17 .מונ .21/| ,1927 .(נימ) .צט ,"ה באיט ק א,

 .ןןענינעל ןגעװ ןעגנולייצרעד עשרעדניק) .דארגארטעּפ ןיא 7
 ןטיווצ ןראפ ְךֹוּב-ןרעל ןוא עיטאמאטסערכ) ,"רעדניק-סטעּברא,--.א ,לעזײמ ןוא .י ,גרע בגירג

 465 .171 ,170 .ז .1927 ."ךוּב ןוא לוש , גאלראפ ,(מ) .(האי-ןרעל

 .א ,רענװא

 (יקסנעמיועּב .א ךָאנ) .א! 224322 טעליּב-ייטראּפ
 "..ןגארטעצ טלעװ עצנאנ א טנעה-טעּברא עטצראוושראפ,

 (4661 .11 יז (12) 1 .םונ ,1925 .(מ} :שז "הלא ןגנני

 :) .ןרענָא5 } .ז ,װא לז אק
 .ןדיל} .ןינעל
 "...ערוסּב עטסיװ א טניוװ טנייה טאה.

 {5571 0 .15 .ז?:1 .,מונ/,1925 ,(3) .שז ,"רפענאיפע

 .מ ,װ אס אלאק
 .ןגנולייצרעד) ןציירד

 |465| + .249 ,248 .ז .1926 ."עגיל-רוטלוק , גאלראפ ,(ק) .לײט וצ ,"זנוא םורא,--.א ,קא װיפ ס

 .מ ,װא סאלאק
 .ןגנולייצרעד| טעליּב רעשינינעל

 (459) .114--110 .ז .6 .מונ .1924 .(מ) .שז ,"דל אװגנויע

 .ָא ,ָאקנעליּפָאק
 .(גנולייצרעד) .ןעמוק טעװ ןינעל

 ."גאלראפרטנעצ. ,(כ) .(.טסערכ) "יוּבפוא ןוא ףמאק,- .א .ןָא גָאק אמ ןוא .ל יקסװָאקשימ

 {470} .195--191 .ז .9

 .א ,װָארינשוק
 ' .ןדיל} .1924 ראוונאי 1

 "..עטנָאי ןסיורג רעזנוא ןופ לעװש רערעװש ףא.
 ן471| ,191 .ז ,טרָאד

| '* * . . . 

 .ןןענינעל ןגעוו רעדניק|
 41 ,36 ,35 .ז .11 .מונ .1924 .(ק) .שז ,"ד יי רפ ,

 י ,ןיּבאר

 ;ןדיל .ןרָא םאֹּב
 *...טנערּבעגסיא טאה ץראה עטסערג'ס .ןינעל,

 {473| ! ּפש ,3 ז .22 .מונ .27/| 1924 .(מ) .צט ?"סעמע יע ד,

 - ףיפאי

 .ןדיל} :ראי א
 | "..געט ןוא טירט טימ טלייצעגּפא טאה ראי א.

 {474) ,12,:13  .ז .1 ,.םונ .1925 .(ם) ,שז {יר!ע'נ א 52
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 .ןיענָא5) עוװאּור ןיזײר

 .ןדיל| .(טיוט סנינעל ןופ גָאטרָאי ןטייווצ םוצ) .סעלסעמ 5
 "..ןרָא ןייז טאה עמ רעדייא ןוא,

 .ן15| .1 .ז .11) 1 מונ .1926 .(מ) .שז ,"רענאיפ,

 ,מ ,אריּפאש
 ,ןדיל} .ןינעל רעזנוא
 "...ןענייוו ןסאג עסייוו ןלעװ טנייה,

 |4761 .7 .ּפש ,2 .ז .(946) 21 .מונ .26/| ,1924 .(ק) .צט ,"ןא פ עשיטס ינומאק,

 .מ ,אריּפאש
 .(עמעאּפ א ןופ) .ןענינעל טימ
 *..םיא ןעזעג טשינ טנעָאנ לאמנייק ּבאה'כ,

 {אדד| .20 ,19 .ז .3 .מונ .1928 .(כ) .שז ,"טילא רפ,

 ת) ר .תגה

 .ל םארּבא

 .ןןענינעל ךָאנ ןרעיורט רעטעּברא יד יו .רעטעּברא יד ןוא ןינעל
 4181 .װ 4 .ּפש ,2 .ז (947) 22 .מונ .27// .1924 (ק) .צט ,"ײןאפ עשיטסינומאק;

1 ' . . . . 

 .ןענינעל 'כ ןגעוו עסערּפ עשיטסינומאק עשידיא יד
 {419) .ץ--! .ּפש ,3 .ז .(949) 24 .מונ .30// ,טרָאד

| . . . . 

 .ןעגנורעלקרעד טימ סעיפארגָאטָאפ| .טוטיטסניא-ןינעל םניא
 {480) .5---2 .ז .3 .מונ .1927 .(מ) ,עגאלייּב עכעלטנכעוו עטרירטסוליא ,"ס ע מ ע,

 ,ף ל א
 ףא עיזנעצער} .רּבאיטקא זיּב לארוועפ ןופ --.(ווָאנאילוא .וו) ןינעל .נ .עיפארגאילּביּב

 .ןעּבאגסיוא רעשידִיי רעד
 {4811 ,13 .ז .13 .מונ .1925 .(כ) .שז ,"טלעװ עטיור יד,

 .א .ּב
 רעד ףא עיונעצער} .טכאמ רעד אּב טאיראטעלארּפ רעד --.ןינעל .נ .עיפארגאילּביּב

 .ןעּבאגסיוא רעשידִיי
 4821 .99 ,98 .ז .3 .מונ ,1926 ,טרָאד

 י ,קסװָאטסישוּב
 .(זדאל ןיא רעטעּברא ןשידיא א ןופ סעניורכיז) .טראוו-קערש סאד -- ןינעל

 |453) .7 הש .ּפש ,2 .ז .(509) 18 .םמונ .22)ו ,1927 .(כ) .צט ,"ןרעטש ועד;

1 . . . . 

 -ײרּב יד ןשיװצ ןעיײדיא סנינעל טריזיראלוּפאּפ גאלראפ-עכולעמ רעד טאה יווא יוװ
 .ןסאמ עשרעיוּפ-רעטעּברא עט

 ן354| .וש--! .ּפש ,1 .ז .(808) 18 .מונ ,21/| ,1928 ,טרָאד

1 . . * . . 

 טאיראטערקעס ןופ גנומיטשאּב| .טיוט סנינעל ןופ גָאטרָאי ןט-5 םעד ןריפכרוד ןגעװ
 .ן.וו (.ּב) ,8 יק .ק א ןופ

 {355) .ו--! .ּפש ,2 .ז .(950) 6 .מונ .פ/ ,1929 .(נימ) .צט ,"ר ּבאיט קא;

 .ן.ג ,העיװָאניזװ
 לכיּב סװעיװָאניז ןופ} ןענינעל טימ טנגעזעגּפָא ךיז טאה סאלק רעטעּברא רעד יװ

 .ן"ןסעגראפ טינ טעװ דנאלסור עכלעוו ,געט סקעז,
 {456) .ץ--! .ּפש ,2 .ז .!568) 17 .מונ .21/} ,1927 ,טרָאד
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 .ייזומ-ןינעל םנופ גאט ראי רעד
 .ץװ ,שו .ּפש ,2 .ז .18 .מונ .21/| ,1928 (מ) - ,"סעמע ועד,

 -גוניימ .וװ ;ייזומ םנופ ןע גנוּברעװרעד עטצעל יד .װ ;רָאי ןראפ יײזומ םנופ טײקיטעט יד . :שלאהנגיא
 (487| .ייזומ םעד ןגעװ ןעג

6* 

 .מ ןאטיװעל
 סנינעל שידִיי ןיא ןּבעגסיורא ןגעװ| .רעטעּברא ןשידיא םעד ןענינעל ןופ קרעוװ עלא

 .ןקרעװ

 ,!"|א מ עשיטסינומ א ק, !וצ ,וװ .ּפש 12 .ז ,20 .מונ .25|/| ,1924 .(מ) .צט ,"ס עמ ע רע דא

 {4551 .װ ,שש ,4 .ז .(998) 23 .מונ .29/| ,1924 .(ק) .צט

 .ןסאמ יד ןשיװצ ןטערטרָאּפ סנינעל| .טסנוק"ױסאמ רעד ןיא ןינעל
 ן459 .שוו---| .ּפש ,3 .ז .'960) .16 .מונ .20/ו ,1929 .(נימ) .צט ,"ר בא יט ק א,

 .עיאועל ןוא טוט סנינעל .א .וװ .1926-- ראוונאי 21-- 1974 .געטךינעל יד
 |496) .וו ,וו .ּפש ,3 .ז+-שוו--וש .ּפש ,2 .ז .17 .מונ .21// ,1926 .(מ) .צט ,"ס ע מ ע ר ע רע

 : . גע

 .ר .ס .ס .פ ןופ רעקלעפ יד ןופ ןכארּפש יד ןיא קרעװ סנינעל
 {491) .ץוו--7 .פש ,2 .ז .18 .מונ .21/ו ,1928 ,טרָאד

 .ג .מ
 טנגעגאּב טָאה עמ יוזא יװ) .(ןסיזעט-לירּפא .דנאלסור ןיא ןינעל) .1917 ל*רּפא

 ' .ןןעניעל
 {4521 ,ץוו--! .ּפש ,2 ,ז .(433) 88 .מונ .19פןוצ .1927 .(גימ) .צט ,ײר ּב א י ט ק א;

 .א ןישזערעמ
 ןראפ ןוטעגפוא ןעמ טָאה סָאװ ,ךיז ןקוקמורא ןעמ ףראד| .געט עקיזאד יד ןיא

 .ןםזינינעל
 ן493) .װ ,| .ּפש ,1 .ז .22 .מונ .27// ,1924 .(מ) .צט ,"סע מע ועד;

 .א ןישזערעמ
 .ןךיז ןקינייראפ וצ ףור א| .גנולפייווצראפ ןָא

 (494} .װ ,! .ֿפש ,3 .ז .19 .מונ .241 ,טרָאד

 . י ,װאניסונ
 .(ראפנעמאזוצ-ןטאר ןשידנאּבראפלא 2 ןופ גנֹוציז-רעיורט) עיאוועל רעד ווערע ,עװקסָאמ

 {495| .ץ--! .ּפש ,2 .ז .(952) 21 .מונ .1/װ ,1924 ,(ק) .צט ,"ןאפ עשיטסינומאץ,א

 .א .ס
 עטשרע --.(וָאנאילוא .װ) ןינעל .נ .1 .מונ עירעס ,קעטאילּביּב-ןינעל .עיפארגאילּביּב

 .ןעּבאגסיוא רעשידִיי רעד ףא עיזנעצער} .ו לייט ,וו דנאּב ,עיצולאווער
 {4961 ,137 .ז .1 .מונ ,1926 .(כ) .שְז ,"טלעװ עטייה רוי

1 .* . . . ' : 

 ראונאי 23 .(ק) .צט ,"ןאפ עשיטסינומאק, גנוטייצ רעד ןופ ןעטעלויּב-ארטסקע
 ,רָאי 4

 -טילימווער ןופ לעפאּב .וװ ; גנודלעמ-סגנוריגער .װ ; ןינעל שטיליא רימידאלװ ןּבראטשעג .ו :טלאהיניא

 ןופ סעיצקעס יד וצ םארגעלעט סוװעיװָאניז .ש ;.ּפ .ק .ר .ק .צ ןיפ .וצ ;.ר .ס .ס .פ ןופ טאר
 ףורפוא .ׁשו ;ןינעל 'כ ןופ עיאוועל יד ןריזינאגרא וצ עיסימאק רעד ןופ .עו ;ןרעטנימאק

 ןיא וועיק ןופ עיצאגעלעד א .צוװ ;.ר .ר .ס .וא ןיֵא טארמאקלאפ ןופ ןוא קיצואו ןופ
 {4971 .עיאוועל סנינעל וצ עווקסאמ

* 
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 ענאינינעל -ינטיװק .י 242

 / ןיא גארטראפ םנופ טלאהניא םניא ןטנעמאמ-טנורג יד) .טײצרָאי ןטפניפ סנינעל וצ
 | ,(טייצראי ןטפניפ סנינעל 'כ ןופ געט עקירעיורט-ךעלרעייפ יד ןיא ...ןּבולק יד

 4981 .ׁשו ש .ּפש ,2 .ז .(952) 8 .מונ .11// ,1929 .(נימ) .צט ,"רב איטקא,

 עא
 ,טוט סנינעל .ראוונאי רעט-21 .געט-קנעדעג ןוא םיװױטנָא עשיראטעלארּפ

 {499| ,18--16 .ז .1925 ."ךוב ןיא לוש. .לראפ ,(מ) ,"רענאיּפ ןגנוי ןופ ךוּב -טנאה.

 יב }1

 ןסעיצנעדנָאּפסערָאק עשירָאקּברא| .ןינעל 'כ ןופ טוט ןגעוו טאיראטעלארּפ רעװעיק
 21 ימונ ,26// ;ט--ו .ּפש ,3 .ז ,(245) 20 .מונ .25/ו ,1924 .(ק) .צט ,"ףאפ עשיטסיגומא}ק,,

 י30/ו ןוש--ו .ּפש ,3 .ז .(248) 23 .מונ .29/ו !ו .ּפש ,5 .ז .(247) 22 .מונ .27/ו ;צ--| .ּפש ,3 .ז 6
 {500| ,ווו---| .ּפש ,3 .ז ,(250) 25 .מונ ,31/ ;צ--! .ּפש .,3 .ז .(249) 24 .מונ

 .פ ,ךארּפש

 ןטט סנינעל ךָאנ רָאי ריפ) .רעהראפ רעטרעפ רעד

 ןפו) / .שװ--! .ּפש ,2 .ז .(808) 18 .מונ ,21// ,1928 .(כ) .צס ,"ףרעטש רעד,

' 



 343 ךוּבלמאז רעשינָאלָאַילּביּב

 ((רעטסיגערכאז

 .51 :1 קישילָאּפ-רארגא

 .409 :װ 171 :ו עיפארגָאָיּבָאטוװא

 .,54 :ו םזיװָאזטָא

 ,386 -- 384 :װ ןינעל .כ ןפא טאטנעטא רעד

3, 417, 420, 423, 424, 432. 

 .69 ,3 ,2 :| םזילאירעּפמיא

 לאנָאיצאנרעטניא

 ,191 :װ לאנָאיצאנרעטנלא-טנגוי

 ;119 :! לאנָאיצאנרעטניא רעשיטסינומָאק

 .316 ,315 ,298 ,297 ,216 ,232 :ו

 .327 :װ "ארקסיא.

 ,204 :װ ;70 :| םזיראטילימיטנא

 .492 :װ ;83 ,38 ;| ןסיזעט-לערּפא

 .עיצילָאװער :עז עיצילַאװער-רעּבאיטקָא

 .177 :װ ןרָאקּברא

 - .84 : ןדאקיראּב
 ,2330 :װ 160 ;| דנוּב

 / 224 :װ ;139 ,133 :! םזיטארקָארויּב

 ,311 ,310 ,280 :װ גנייצרעד ןוא קיגָאגאדעּפ ,גנודליּב

320, 322, 337, 

 ,214 :װ 1131 ,112 ,110 ,108 ,101,57 :! םעלָאש רעקסירּב

 .109 ,56 ,9 ,8 :| גנולמאזראפ-גנודנירג

 .497 ,485 ,378--368 :װ ןענינעל ןגעוו ןטגעמוקָאד

 .99 ,89 ,29--26 :| טאיראטעלָארּפ ןופ רוטאטקיד

 .14 ,12 ,11 :! רעַײטש-גנורענרעד

 :װ ןענינעל ןגעװ ןעגנולייצרעד

4, 468---410. 

 .13 :ו רעגנוה

 ,238 :װ טפאשנסיוו

 ,352 ,350 ,349 ,345 ,244 :װ סעניורכיז

3---365, 367, 483, 

 .340 :װ קיטסילאנרושז

 .239 :װ ;82 ,62 :| .נ ,ל ,יָאטסלָאט

 .עיצוילָאװער :טז---רָאי 5
 .94 ,19 ,18 :| עכולעמ ןופ עירָאעט

 ,254 ,156 ,155 :װ ;52 :| םזיקצָארט

2, 342, 

 אנָאיצאנרעטניא :עז---לאנָאיצאנרעטניא-טנגוי

 .107 ,1 :ו דנאּבראפ-טנגוי

 .59 :| ןשינעעשעג-ילוי

 ,21 ,20 :ו עגארפ עשירִיי

 ,331 :װ ןלארעּביל

 ,453--443 ,441- 434 :| 'ועריל

1, 413--417, 

 .159 ,146 :װ ןעגנולמאז-רעריל

 ,254 :װ 132 :| גױנּפָא "רעקניל
 ,151 :װ םָאּבלא-ןינעל

2412 ,9 

,455---453 ,432--9 

,360 ,357--4 

,295 ,214 ,4 

,107 ,466 ,463-- 6 

 .496 ,482 ,181 :װ עיפאוגָאילּביּב-ןינעל

 ,383--319 ,190 ,158 ,152 ,148 ,140 :װ עיפארגְאִיּב-ןינעל

9-- 398, 400 -- 411, 418, 419, 421, 422, 

5--427, 

 ,165 ,158 ,154 ,153 ,147 :װ ןעגנולמאז-ןינעל

 .499 ,498 ,493 ,490 ,485 ,369 :װ געט-ןינעל

 נ227 1221 214 ,213 ,186 ,165 ,14/ :װ רעיורט-ןינעל

4, 343, 316--348, 353, 358, 359, 361, 

2 3566, 368, 478, 486, 497--500. 

 ,164 ,163 ,149 ,147 ,144 ,141 :װ קיטסירעטקאראכ-ןינעל-
,190 ,185 ,182 ,181 ,176 ,175 ,169. 4166 
,215 ,207 ,205 ,199 ,195 ,194 ,2 
,265 2250 ,245 ,240 ,235 ,220-- 1 
,316 -- 313 ,309 ,294 ,293 ,288 -- 2843 ,1 

: .324 ,8 
,178 ,171 ,168 ,167 ,164--160 ,157-- 5 

,210 ,203 ,202 ,198 ,197 ,189 ,186 ,4 
-- 204 ,268 ,258 ,255 ,253 ,249 ,23( ,0 

,339 ,318 ,308 ,306 ,300 ,295 ,290 ,6 

,2 
 .491 ,488 ,484 :װ קרעװ סנינעל

 ,97 ,96 ,30 :ו ןרָאפנעמאזוצנטאר יד ףא סעדער סנינעל
 .247 :װ ;123 ,118 ,113 ,112 1

 .216 2198 :װ ;137 ,19 ,18 :! םזיסקראמ
 .335 ,213 ,205 :װ ;104 ,47 ,4 :! עמָאכלימ
 290 287 ,48 221 ,20 :ו עגארפ עלאנָאיצאנ

8, 299, 304, 317, 326, 333. 
 .329 ,207 :װ 1116 ,66 ,65 ,22 :װ ראוונאי רעטנַײג

 .282 :װ ּפעג
 .46 : טעװעגצָאס

 .73 ,12 ,63 ,31 :ו סעקיוועשנעמ ןוא ןטארקָאמעדלאָיצָאס

 .96 :! ןרעסע

 .40 :| םזימָאנָאקע
 .105 ,93 :| קיטילָאּפ-םָאנָאקע

 .15 :| ַײמ רעטשרע

 .58 :| םָארגָאּפ
 ,61 ,44 ,25 :| ענומָאק רעשזיראּפ

 עגארפ-םירעיופ |: 50, 76--80, 97, 2112
.303  ,281 ,276 ,214 ,267 6 

 .262 2240 :װ 1134 ,114 ;| "אדווארפ ,
 ,342 ,214 ,260 ,256 ,244 ,145 :װ 4128 ;| גנוגעװאּבפָארּפ

 .68 :| עסערּפ
 .289 ,216 :װ ;74 ;| םזיקלָאפ

 .עיצילָאװער :עז---ץיצוילָאװער-לארוועפ

 .31 :ו רעּבאיטקָא זיּב לארוועפ ןופ

 .291 ,270 :װ ;10 :ו עגארפ-ןעיורפ

 .305 ,196 :װ 155 ,15 :ו עיצארעּפָאָאק

 :װ םזיגינעל

 ,201 ,170 :װ

3 

 2188 ,147 :װ

 -- עשיּבארא יד ,(םוינינעל ןוא ןענינעל ןגעװ :װ ,קרעװ סנינעל :ו) ןעלטיפאק יד ןטַײטאּב ןרעפיצ עשימיור יד (}

 .עמישער רער ןופ ןרעמונ עקידנפיול יד ןזַײװאּב
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 ,226 2200 ,197 ,166 :װ !35 ,6 :ו ײטראּפ עשיטסינומָאקי

2 248, 265, 276, 328. 

 ענא;נינעל-ינטיװק .י

 ,263 יא

 ,444-441 ,333 ,428 :װ ןענינעל ןגעװ ןעגנופאש-רעדניק
5, 467, 472, 415. 

 .321 ,143 :וז ;100 :1 יימרא עטיור ;120 ,117 ,86 ,67 :! ןרָאפנעמאזוצ-ייטראּפ
 .273 ,198 :װ ;81 ,49 ,35 ,19 ,18 :1 עיצוילָאװער ,349 ,334 ,0

 ,229 ,223 ,174 ,136 :װ :128 ,85 ,5 :1 רעּבאיטקָא .104 ,34 :ו ןצנערעפנָאק-ייטראּפ

 .332 ,219 ,8 .251 :װ גוימָאק

 .179 :װ ;102 ,92 ,64 ,63 ,45 ,43 ,24 ,23 :1 רָאי 5 .לאנָאיצאנרעטניא :עז---ןרעטנימָאק

 ,326 ,274 :װ ,103 :| עיצוילָאװער-לארוועפ .238 ,187 ,156 :װ עיצוילָאװער-רוטלוק

 .264 ,254 : גיוִנּפָא רעטכער ,357 ,238 :װ טסנוק
 .115 ,106 ,7 :ו סעקינסעּבאש .243 ,158 ,147 :װ רעדניק

 : (לטע צכוז
 (ןרָאטקאדער ,רעצעזרעּביא ,םירּבאכעמ)

 ,192--.י ,יקצענאג א.

 .193--.ס ,רענּפאג .172 271 8

 .285 ,198 ,194 ,144--|.מ ,װָאקשעּפ} .מ ,יקרָאג 178 -ל א

 .196 ,145--.א ,שטיווערוג ,478 ,173--.ל ,םאוּבא

 .344 ,174--.ש ,יקסרוגא

 .459---.נ ,רעדנעלסיוא

 .140---.א ,אוואנאילוא

 .381 ,380---.מ ,אוואנאילוא

 ,176 ,175---.רעויאשראוו א

 .429---.קיליא

 .177---.ווָאלוגנַיא

 .119 ,24 ,23--.מ ,רעלושטלא

 .345- .ןאטאנ ,ןאמטלַא

 .481 ,384--.ףעלא

 .4230 ,181- .נ ,יקסניסא

 .רעטסע :עז--.רתסא

 .432 ,431---.א ,וועיסארא

 ּב ,

 : .482---.א .ּב
 .386 ,385---.וו ,שטיװעיּורּב-שטנָאּב
 ;422 ,403--.י ,טסקאּב
 .339 ,186---182 ,141---.נ ,ןיראכוּב
 ,483---.י ,יקסווָאטסישזּב
 ,434--.מ .מ ,קנאלּב

 ,466 ,435---.א ,יקסנעמיזעּב
 .147---.מ ,ןייטשנרעּב
 ,289 ,81 ,86 ,80 ,78 ,16 ,74 ,50 ,42 ,36- -.א ,ןאמכארּב
 ' .143---.י ,ןינארַּב
 ,187---.י ,ןייטשנארּב

 ָב

 ,161 ,160 ,31---.ל ,גרעּבדלאג

 .188---.י ,עדלאג

 ,284---.ּבראפרלאג

 ,191---189--.ש יקציּבולאג

 .439---436 ,146---.כ ,ןידליג

 .465 ,422 ,403 ,202--.י ,גרטּבנירג

 .198 ,197---.מ ,ןישירג
2 

 .388---.וועיאגארבאד
 .201---199---.ש ,ןייטשגאמיד

 ה

 .4---:ד ,גרעּבכָאה

 : ,346---.רעקאדאראה

 .147--.א ,דנאמלעה

 .440--.ש ,דנאמלעה

 וו

 .441--.5 .עקסראדאלאוו

 .35 ---.ןָאספלָאװ

 .442---.מ ,עפלאוו

 .203---.א ,סעקייראוו

 .205---.ןלעימּכאר| ןייטשנײוו

 .443--.פ ,ןאמוליוו

 444---.ד ,עקציניוו

 ,206---.וװ ,יקסנאגריוו

 .463---א ,יקצינדעלעוו

 .209---.ס ,ןיראז

 .211---.ּב ,טרעפליז

 .486 ,398 ,214--212 ,148 ,77 ,39--.ג ,װעיוװָאניז

 ט

 .215---.א ,אטוטאראט

 ,221--216-- ל ,יקצָארט

 .222---.ג ,ןירעשטישט

 , .עמישער ועד ןיא ןסניא עשיפארגָאילּביּב יד ןופ ןרעמונ עקידנפיול יד ןזַײװ ןרעפיצ יד (1



 .234---.מ .ײ

 .224 ,223--.י ,וועלואקאי

 .231--226---.םעי ,יקסוואלסאראי

 .446 ,232---.א ,רזי

 ,15 ,13 ,72 ,61 ,51 ,56 ,54---51 ,49 ,45 ,40---.א ,יקצירוי

9, 81, 85, 88, 89, 92, 97, 99---101, 103, 108, 109, 

2, 113, 124, 124, 128---130, 132, 137, 220, 279, 

0, 

 .233---.שטיוואפעזוי

 .400---.א ,עוואראזילעי

 ,401---:ג ,וָאנאילעמקי

 .447 ,235---.ילארשי

 כ

 ,451---448---.מ ,יקצאוועשטשאכ

 ,236-- .י ,ןישטניכ

 ֹל
 .237---.א .ל

 ;408---.מ .ל

 .149---.א ,יקסוואזאל

 .340 ,238---.א ,יקסראשטאנול

 ,210---.י ,יקסוואוול +

 .402 ,141 ,239---.מ ,ּוואראיל
 ,241 ,240---,מ ,וואקאווטיל
 .242---.לּביײל

 .243---.ז ,אניליל

 .168---.א ,וועיטנאעל

 ,488 ,27---.מ ,ןאטיוועל

 ,452---.ב ,ןיוועל

 .244---.ש ,ןאמוועל

 .250---.ּפ ,יקסנישעּפעל

 ם
 ,492---.ג .ם

 .168---.ד ,ןינַאמ

 .410 ,455 ,435 ,245---.ל ,ןָאגָאקאמ

 יא ,459---.ס ,עניסַאיראמ

 ,252 ,251---.ל ,ינוט

 ,465 ,202---.א ,לעזיימ

 ,145 --- .ה .לעזיימ

 .145---.ד ,שטיווארעַײמ

 . .8---.סילעאכימ

 .253---.וח ןיטוילימ

 .413--.ד .א ,לארימ

 ,254---.כ ,רעגארימ

 .470 ,455 ,435 ,245--.ל .יקסװָאקשימ

 .255---.א ,וועידעוודעמ

 ,494 ,493---.א ,ןישזערעמ

 נ
 .144---.מ .ג

 .256---.חװ ,לעראנ

 .159---:כ לעדאנ
 .251---.י ,יקסוואקאוואנ
 .348---.עקמיכאנ
 ;495---.י ,וואניסוב

 245 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאָילגיּב

 ,249---.מ ,וואניסונ

 .356---.נ ,יקסוועג

 .260---.יקסלעווענ

 ס

 ,496 ,261--.א .ס

 .351---,ס ,וועילאג-דיאס

 ,264---262---.מ ,וועילעוװאס

 ,415---.ג ,וואקינלאקאס

 .342 ,268---265 ,161 ,160--.י ,ןילאטס

 .454 ,269---.א ,ץילע רטס

 ,455---.ל ,אגילופייס

 .167---.ּב ,יקצול ס

 .416--,אקשאמעס
 .468 ,461 ,428 ,393 ,382 -.א ,קאוויּפס

 .352--.מ ,קינּפירקס

 ּע

 .270---.ג ,ןיטנע

 ,164--162 ,28 ,28 ,26 ,11--.ןאניקמורפ| רעטסע
1--276, 289, 353. 

 .354-- .מ ,ןעסע
 .154--.מ ,ןײטשּפע

 ,282--.ס .פ

 .217---.מ ,יקסלעראגאפ

 .219 ,218---.י ,יקסיאוודאפ

 .418 -- .א ,אוואלוואפ

 ,355---.וו ,יקסנאלאפ

 .280 -- .ּפ ,קאילאּפ

 .281---.א ,אוואּפאפ

 .456--.מ ,יקסוועשטניפ

 ,419-- .ץירפ ,ןעטאלפ

 .283---.ג ,יקסווארטעפ

 .284---.בראפרלאג ---.ד ,יקסווארטעפ

 ,457---וואלרעפ

 .מ ,יקרָאג : עז--.װָאקשעּפ

 .286---.י ,יקסנעשזארּבאערפ

 פ

 .420 -- .ל ,וועייטאפ

 .129 ,124 ,92 ,49---.ע ,גרעּבניניפ

 .287 ,149--.א ,לעקניפ

 .463- 459--.יא ,רעפעפ

 .416 --- .פָארּפ ,רעטסרעפ

 .464 ,288---.סעמורפ

 .רעטפע :עז--.מ ער

 ּצ
 .459 -- .ל ,טרַאצ

 .26--.י ,ןיקֿפיצ
 .357 ,292 ,291---.אראלק ,ןיקטעצ

 7 .359---.ה .ק

 ,293--- ,לראק ,יקסטּואַאק

 ,453--.א ,ןאהאק

 ,466---.א ,רענוואק
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 .461---.ז ,װאלזאק

 ,459 ,468--- ,וואסַאלאק

 .18---,שמיוװָאנאמלאק

 ,258---.,מ ,וואצלאק

 .296--294 ,166---ַּב .ל ,וועינעמאק

 ,298 ,291--.סקילעפ ,ןאק

 ,168---,א ,ראטנאק

 ,299---.י ,ראטנאק

 .300---.1 .כ ,ראטנאק

 ,470--- .ָא ,ָאקגעליּפָאק

 ,30--- .ןאלּפאק

 .149---.יקסנילראק

 ,301---.וװ ,יקסניּפראק

 ,302---.וװ .א ,ןעניסואוק

 ,303---.ע ,גגירייווק
 .411---.א ,וואריגשוק

 - .304--.יקסדאראגיאטיק

 ,426---424 ,305 ,60 ,58---.א ,ץינשזריק

 ,168 ,167--,פ ,וועצנשזרעק

 ,306---.מ ,קאילגורק

 .427 ,360 ,343 ,311--307 9 ,10---.ג ,ַאיַאקסּפורק

 ,361---.ם ,ש--ק

. 

 ,212--.ר--

 ,362--- יא ,ר

 321 -- .מ .ר

 ענא;נינעל-ינטיװק .י

 ,414 ,473--.י ,ןיּבאר
 ,32---.א ,ןיקּבאר

 ,316---313--.ק יקעראר

 ,170---.מ ,יקסאקרעשט--שטיוואר
 ,363---.ד ,םולּבזָאר

 .317---.ס ,ןעזאר

 .21 ,20 ,3--.א ,לאטנעזָאר

 .ןייטשנייוו : עז---.ןלעימכאר|

 ,170 ,141---.י ,ןיקסאר

 ,365 ,364---.וואקינלאקסאר

 ,319 ,3:8--.מ ,סעפאר

 ,320 ,249--.ש ,סעוויר
 .415----.ר ,ןיזייר

 ,322---.י ,קינזער

 .336--. .ש

 .477 ,416 ,140--.מ ,אריּפאש
 ,323--..ל ,ןיקצאש

 ,366---.ןאמוש

 . .325 ,324--.י ,ןיש

 ,361---.א ,רעטכילש

 .326--.ס ,רעצינש

 .335---321--.י .ק ,ןיוואלעש

 .249---.ע ,ךארּפש

 .501 ,337---.פ ,ךארּפש
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 רוטארעטיל

 :סעּבאגסיוא עשידָאירעּפ (ג

 .1928 .סעדא .שז ,י"ועטעּבוא ועסעדא ועד,

 .1924 .(מ) .שז .רעּפ ,"לוש רעײג ועד וצ ןגעװ יד ףא,
 .1929 ,1928 ,1927 .1926 .(.נימ) .צט ,"רּבאיטקא-

 .1925 .(מ) .שז ,"עמיטש רעּבואג יד-
 ,1918 .(מ) .ּבוה ,"טײהראװ יד,

 .1928 ,1927 ,1926 ,1925 ,1924 ,1923 .(מ) .שז ,"רל אװגגוי,

 ,1918 (ק) .צט ,"טײצ עײג-

 .1929 ,1928 ,1927 ,1926 ,1925 ,1924 ,1923 .(ם) .צט ,"סעמע וע ך,
 .1927 .'מ) .ּבװ עטרירטסויליא ,*ס ע מ ע,

 .1926 .(מ) .סז ,"רעגאיפ,

 .1928 ,(כ) .שז ,"טי לא רפ,

 .1929 .(ק) .ּבװ ,"ןָאפ עשיואטעלָאופ,

 ,1924 .(ק) .שז ,*דײופ,

 .1918 .קסּבעטיװ .ּבװ ,"יעטעּברא רעײרפ וע ד,

 .1924 ,1923 ,1922 ,1921 ,1920 ,1919 .(ק) .צט ,"ןאפ עשיטסינומאק,

 .1919 .רימאטישז .ּבװו ,"םיטש עשיטסינומאק

 .1925 ,1924 .(כ) .שז ,"טלעװ עטיוו יד,

 .1927' .(כ) ,1925 .(נימ) .שז ,"לדאנ עטכונ יד,

 .1929 ,1928 ,1927 ,1926 ,1925 .(כ) .צט ,"ןרעטש וע ד,

 :רעכיּבלמאז ןוא סעיטאמָאטסערכ (0

 .ז 119 .1926 .'גאלראפרטנעצ. ,(מ) .טפעה עטפניפ ."ףמַאק ןוא טעּברַא,--.דנא ןוא .נ ,רעדגעל סיוא

 .ז 115 ,1925 ."גאלראפרטנעצ- .(רָאי-ןרעל ןטירד ןראפ) ,(מ) ,"רעדניק-רּבאיטקא.--. . . .}

 .ז 295 .1926 ,"ְךוּב ןוא לוש , ,(מ) "רעדניק-סטעּבראג -- .י;,גרעגניוג ןוא .י ,טסקאּב

 .ז 326 .1928 ."ךוּב ןוא לוש , ,(מ) "ףמאקנסאלק,--.דנא ןוא ןאמכאוג
 .ז186 .1925 ."גאלראפרטנעצ , ,(מ) ."טסיגוימָאק ןראפ סייּבפעלא-טילָאּפ;--.דנא ןוא .ש יקציּבולאג

 .ז 299 .1921 .ײְךוּב ןוא לוש , .(מ) ."רעדניק-סטעּברא,--.א ,לעז ײמ ןוא .י ,גרעּבגיוג
 .ז 358 .1928 ."גאלראפרטנעצ, ,(מ) .װ לײט ,"געװ סנינעל ןיא, --.מ ,ןישירג
 יז 200 .1925 ."ְךוּב ןוא לוש , ,(מ) ."רענאיפ ןגני ןפ ךוּבטנאה,--. . .- }
 .ז 61 .1927 ."גאלראפרטנעצ , ,(מ) טפעה רעטשרע ?ןעגנוזעל-טילאפ עשיגוימאקע--.װ יקסנַאגריװ

 38 ,1925 .יגאלראפ-עכולעמ, ,(כ) .וצ ,וװ .ּב ."םוטרעױּפ סאד ןוא סאלק-רעטעּברא רעד,--.ג ,װעיװ אניז

 .ז 168 ,1928. *ךוּב ןוא לוש , .(מ) ."רָאי 1917 ןיא ייטראפ עשיטסיוועשלאּביד,--מעי ,יקס װאלס אואי

 .ז 432 .1927 ."עגיל-רוטלוק,, ,(ק) ."געט-רּבאיטקָא,--.א ,יקצידוי
 .ז 312 .1928 ."עגיל-רוטלוק, ,(ק) ."רּבאיטקא םוצ געװ רעד,--.א יקצירדוי
 .114.1925 ."עניארקוא ןופ .לראפ-.לעמ ,,(כ) ."גנולמאז-רבאיטקא.--.ע ,גרע בניניפ ןוא א ,יקצידוי

 .ז 120 .1925 ."עגניארקוא ןופ .לראפ-.לעמ. ,(כ) .(גנולמאז) 1905. -- גרעּבניניפ ןוא .א ,יקצידוי

 .ז 180 .1927 ."לראפ-.לעמ, .(גימ) .(ןלוש-טנווא ראפ .מאטסערכ .טיל) "רעטע גרא רעגנוי .,--. . }

 .ז 94 .1924 ."רעטעּברא רעגנוי, ,(כ) .!גנולמאז ןינעל- .. . .}
 יז 108 .1924 ."עגיל-רוטלוק ,, ,(ק) .(גנולמאז) ןיגעל--. . . .}

 יז 1601 147 .1925 ."גאלראפרטנעצ, ,(מ) .װ ,! טפעה םזיקצארט רעדָא םזיגיגעל- . . . .}

 .ו352 .1927 ."גאלראפ-עכולעמ , ,(נימ) ."ןטעװָאס ןופ דנאל ןיא.--.ל ,טר ַא צ ןוא .ס ,עגיסַאיואמ

 .ז 426 .1929 ."גאלראפרטנעצ , ,(כ) ,"יוּבפוא ןוא ףמאק,--.א ,ןָא גָאקאמ ןוא .ל יק סװָאקשימ
 יז 360.{.318 | 309 .1926 .ײעגיל-רוטלוק, ,(ק) .לײט וצ ,וװ ,װ "זנוא םורא;---.א ,ק א װי פ ס

 .ז 233 .1925 ."עגיל-רוטלוק / ,(ק) ! ."דיירפ ןוא טעּברא.-- א ,ק א װיפ ס



 ג

 : ענאלנינעל-יגטיװק .

 .ז 207 .1928 .ײךֹוּב ןוא לוש , ,(מ) .ןגנולמָאז) ."יורפ עטיירפאב יד,--.י יקסװא װל ןוא .ג ןיטנע
 .ז 331 .1928 ."גאלראפרטנעצ , ,(מ) . *עיצולָאװער-רּבַאיטקָא ,--רע טסע
 .ז 298 .1926 .ײעגיל-רוטלוק. ,(ק) ."עיטאמאטסערכ עשיגָאגארעפ, -- ה ,קאילָאפ
 .ז 234 .1926 ײעגיק-רוטלוק, ,(ק) .סו .דנא .א ןָאס פל ָא װ טול ןלושטילאפ ראפ ערװיאטילָאּפ-- . - }
 .ז 115 .1925 ."עגיל-רוטלוק  ,(ק) .(גנולמאז) .עגומא ק רעשזיראפ--. . .}
 .ז 385 .1929 .ײ.רקוא ןופ גַאלרַאפ-עכולעמ, ,(ק) .קרעװ ענעּבילקעג--.י העפעפ
 .ז 230 .1926 ".רקוא ןופ גַאלרַאפ עכולעמ , ,(כ) ."גנולמאז עשיגוימָאק ,--.א ,| א האק
 יז 67 1927 ."גאלראפרטנעצ , ,(כ) טכאמצטאר רעד ןופ קיטילָאּפ עלאנאיצאנ ראי א,--י ,ראטנאק
 .ז 420 .1925 ,"גאלראפרטנעצ. ,(מ) .טפשה עטייווצ .ּב רעטייווצ "רעטעּברא רעשידיא רעד ,--.א ,ץיגשוריק
 .ז 400 .1925 ."גאלראפרטנעצ, ,(מ) .'ףמאק,--.ע ,ך א רפ ש ןוא ש ,סע װיר
 .ז 238 ,1926 .*עגיל-רוטלוק, ,(ק) .ְךֹוּב רעטשרע ."ייטראפ ןײז ןוא סאלק-רעטעּברא רעד.--.ק ןיװאלע ש



 ינטיווק .י

 ןרָאי יד ראפ .ר .ר .ס .פ ןיא עיצקֹודָארּפ-רעכיּב עשידִיי יד
7 -- 1921 +) 

 (6דויטע רעשיפארנָאַילּביּב-שיטסיטאטס)

 יד --דנאל ןיא עיצקודָארּפ-קורד עקידנפיול יד טרירטסיגער סָאװ ,ןאגרָא-עכולעמ רעד
 ןּבעגעג גירק-רעגריּב ןופ ןרָאי יד ןוא ןרָאיײעיצילָאװער עטשרע יד טָאה ,רעמאק-רעכיּב
 ,ראילּפמעזקע-טכילפ רעד סָאװ ,ןופרעד ךיז טמענ סָאד .עיצארטסיגער עלופ ןייק רָאג טינ
 זיא ,עיצארטסיגער רעד ראפ לאווק רעטסלופ רעטסקיצנייא רעד לַײװרעד ךָאנ זיא סָאװ
 ןוא ךאּב ןטכעלש םעד רעּביא ןוא עגאל רעשיטילָאּפ רעניימעגלא רעד רעּביא ,טסלָאמאד
 ןוא גנוקיטעּפשראפ סיורג טימ רעמאק-רעכיּב רעד וצ ןעמוקעגנָא ,דנאל ןיא רעקראפ-טסָאּפ
 -עקורד עלעיצניװָארּפ יד רעּביא לָארטנָאק ןייק ךָאנ זיא ,וועגא .רעילוגער טינ רָאג זיּב
 טימ רעמאק-רעכיּב יד ןגרָאזאּב טכעלש רעייז רעּבירעד ןגעלפ יז ןוא ,ןעוועג טינ ןעַײר
 זיּב ןייטשוצסיוא רעמאק-רעכיּב רעד ןעמוקעגסיוא זיא ךָאנ גנאל ןוא .סעּבאגסיוא ערעייז
 .דנאל ןיא סיורא טייג סע סָאװ ,ץלא ןופ ןטקעלּפמָאק עמוקלופ וצ ןגָאלשרעד ךיז טָאה יז

 רעמאק-רעכיּב יד סָאװ ,סָאד ןעװעג זיא ןכאז על א ןגירק וצ ףא רעטש א ךָאנ
 ןקיטציא ןצנאג םענופ סעּבאגסיוא יד ןרירטסיגער טלָאזעג טסלָאמאד טָאה .ר .ר .פ .ס ,ר ןיא
 עניארקוא ןופ ןסירעגּפָא ןעוועג ןצנאגניא טַײצ קיטש א זיא רעּבָא .ר .ר .פ .ס .ר ,(= דנאּבראפ
 וצניהא ןענַײז ןקילּבוּפער עקיזָאדיד ןופ סעּבאגסיוא יד זא יוזא ,ןקילּבוּפער-ןטאר ערעדנא ןוא
 .עיצארטס:גער רעד ןיא ןַײרא טנעקעג טינ ןּבָאה ןוא ןעגנאגרעד טינ

 רעד ןיא רעכיּב עשידַיי יד ןּופ עיצארטסיגער רעד ןיא ןזיולּב יד ןענַײז סע סיורג יו
 ןעעז וצ זיא ,"סיּפָאטעל איאנשזינק , רעד ןיא ,רעמאק-רעכיּב רעד ןופ עּבאגסיוא רעלעִיציּפָא
 (!טרירטסיגעראפ טָאה רעמאק-רעכיּב יד :עלעּבאט רעקיזָאדרעד ןופ

 סעּבאגסיוא עשידִיי 26 -- 1917 רָאי סָאד

 : : 11 - 1918| , ײ

 2 , 9 -- ן915 ; :

2 1920 405 : : 

2 1921 0 2 : 

 -רעטַײװ רעד ןוא ינטיווק 'כ םענופ לקיטרא םעד .ןשיװצ ןאראפ זיא סָאװ ,גנודניּבראפ רעכעלרעניא רעד רעּביא (1
 ."סעיזנעצער נוא ןדויטע עשיפארגָאילּביּב , לײטּפָא םעניא טינ ןוא ָאד לקיטרא ןקיזָאדמעד רימ ןקורד ,עמישער רעקיד -

 .עיצקארער
 טרעלקרעד יז .רעטַײװ ןעגנערּב רימ ּסָאװ ,עמישער רעד ןופ ןלאירעטאמ יד ףא טיוּבעג זיא טעּברא יד (?

 יד רימ ןּביג טעּברא רעד ןופ ףָאס םוצ .ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ זיא עמישער עקיזָאדיד יוזאיוו ןפיוא םעד ךיוא

 .עמישער רעד וצ ןעגנוזַײװנָא עשינכעט

 ,1922 רָאי סָאד--עבגֵי א רקוא ןיא : טריזינאגרָא טשרע ןעמ טָאה ןרעמאק-רעכיּב עקידנעטשּבלעז ערעדנוזאּב (5

 נאס הגסזימ ם!/ז ם 0602 עג נזלאז. זוםהעענ. א.} 1928, סע. 99, 140,201. :עז ,1925 .י סָאד-- דנא לסורסַײװ ןיא

 4) !טעצתסחהה 2610ח8סמ 1288000 ךזזקפמנזסחעזאז תחס סיזםאז זנסיזםדצ) זזס ץ'סהסהאזו621 ,ג. 21. 1 0 ק 0 חז 0 8 20 1174

 אמעעו0882 געשעט, 28220:6 1610064011 תחג:גהחזח, 1918, 1919, 1920, 1921 {..



 .ר.ר.ס.פ ןיא עיצקודָארּפ-רעכיּב עשידִיי יד -ינטיװק .י 250

 עשידִיי יד ןופ סעמישער עשיפארגָאְילּביּב ערעדנא ןַײק טנאקאּב טינ ךיוא זיא זדנוא
 טכארּבעג טרעוו סָאװ ,עמישער עקיצנייא יד .עיצילָאװער רָאי ףניפ עטשרע יד ראפ רעכיב
 סע ןֹוא לופ טינ זיא ,(1922 ,טסוגװא ,קרָאי-וינ) "יוּבפוא , לאנרושז רענאקירעמא םעניא
 טיג "יוּבפוא ןיא עמישער יד .סעּבאגסיוא יִד ןגעװ סעידעי עקיטיונ יד ןטרָאד ןלעפ
 .-ירעּפ ןרעמונ 13 ּפָארא טייג םעד ןופ ,(1 ןרעמונ 515 (1922--1917) רָאי סקעז ראפ ןַא
 רעּביא טּבַײלּב ,טעּברא רעזדנוא ןיא טינרָאג ןטכארטאּב רימ סָאװ ,סעּבאגסיוא עשידָא
 ןּבעגעג טָאה 1922 רָאי סָאד זא ,ןענעכער לָאז עמ בוא ;סעּבאגסיױא 502 רָאנ
 ןרעמונ 427 זױלּב רָאי ףניפ עטשרע יד ראפ ןּבַײלּב טעװ ,ןרעמונ 15 אֹּב ,ןגָאז רימָאל
 ודנוא זא ,ןּבעגֹוצ ןעמ זומ ,םעדצוכא .ןעגנערּב רימ סָאװ ,עמישער רעד ןופ 509// .ה .ד
 רעד ןופ םעטסיס יד טינ ןוא עיצאקירּפור יד טינ ןלעטשנדירפוצ טינ ןטולכאל ןטרָאד ןעק
 -רע ,טגנערּב "יוּבפוא , רעד סָאװ ,סעִידעי יד ןענַײז ,וועגא .גנוּבַײרשאּב רעשיפארגָאילּביּב
 ,(6 (248 24 ן"דעיל עקיּבייא סָאד ,ןייטשנרא,-- 123 וצ ראפ ,רעגייטשא .ךיוא קיזַײרג זַײװרעט
 .דנא .א (209 א5) "ּרעּבײרשרעּביא רעשיטנערָאלּפ רעניילק רעד ,סעשטימא'ד, --158 א
 סָאד ייז ןענַײז סיורא ןוא ,1919 רָאי סָאד ןּבעגעגנָא "יוּבפוא , ןופ עמישער רעד ןיא טרעוו
 .1918 רָאֵי סָאד ןּבירשעג ,רעכיּב עקיזָאדיד ףא סעיזנעצער עליפא ןעגנערּב רימ -- ,1918 רָאי
 .טפָא ץנאג ךרוד ןטרָאד ךיז ןפראוו ןזַײרג עכעלנע ןוא עניוזא

 ןופ ראוטרעפער םעד ןּבעג לָאמעלא ראפ לָאמנייא ןעגנּוװצעג זדנוא טָאה ץלא סָאד
 -עג טינ ןיוש ןעמ טָאה ןטראוו רעגנעל :ןרָאי ענעי ראפ עיצקודָארּפ-רעכיּב רעשידִיי רעד
 -עטיל רעשיטעװָאס ּביֹוהנָא ןוא ווערע םעד ןלעטשוצפוא קיטכיו זיא סע זא ןוא .טנעק
 רעד טייג רָאי א סָאװ לַײװ ,ןגָאז וצ רימ ןרָאּפשראפ ,יז ןּבַײרשאּב שיפארגָאְילּביּב ,רוטאר
 ,ןענעכייצראפ ןוא ןפאכראפ רעירפ סָאװ ןעעז ףראד עמ ןוא רעטנוא רעמ ץלא לא;רעטאמ
 ראפ עיצקודָארּפ-קורד רעד ןופ ךָאנ ךיז טזָאל סע סָאװ ,ץלא ןּבַײרשאּב ןוא ןרירוואטסער
 .ןרָאי-עיצוילָאװער עטשרע יד

 דלאוועג א ןּביױהעגפוא רעוט-קעטָאילּביּב יד ןּבָאה דנאלשטַײד ןיא ןוא ךַײרקנארפ ןיא
 יד סָאװ סָאד .ריּפאּפ טכעלש ףא רעכיּב ןקורד ןיא טקעטש סע סָאװ ,ענָאקאס רעד ןגעק
 -ןסאמ יד ןיא ןַײא טרָאּפש עמ ןוא לָאז ןכָאנ רעּבעגסיורא יד יוזא ךיז ןגָאי טַײצ עטצעל
 סע סָאװ ,טייקרעיוד רעד ףא ּפָא םעדכָאנ סע ךיז טפור ,ּבראפ ןוא ריּפאּפ ןפא -עּבאגסיוא
 -עטָאִילּביּב עכעלטנפע יד ןופ סערגנָאק ןכעלטלעװלא םעד ףא .ךוּב סָאד ןטלאהסיוא ןעק
 ריפאּפ סָאד סיוא טלאה גנאל יװ, :גארטרָאפ ןַײז ןיא ז ָא ד טָאה (1900 רָאי סָאד) סעק
 סע, :טרילומרָאפ קידנגַײצרעּביא ןוא רָאלק "קעטָאִילּביּב רעכעלטנפע רעד ןיא |רעכיּפ ןופ|
 -ארגָאְ;לּביּב רעמ גָאט ןקיטנַײה אּב ןענַײז סָאװ ,גנאל טינרָאג ןופ סעּבאגסיוא ָאד ןענַײז
 ,(6 "ןלוּבאנוקניא רעדייא ,ןטַײקנטלעז עשיפ

 טכעלש ףא טקורדעג ןיא סָאװ ,לכיּב א טצונ עמ זא ,סיוא טמוק ןפיוא ןימ אזא ףא
 רימ ּבױא ,טנַײה .טינ רעכייז ןייק םעד ןופ טּבַײלּב טַײצ רעצרוק א ןיא רָאג זיא ,ריּפאַּפ
 "קא ,ריּפאּפ-קאּפ ,ריּפאּפ-רעקוצ) ריּפאּפ טכעלש א ראפ סָאװ ףא ,ןענאמרעד רָאנ ךיז ןלָאז
 ןוא ןרָאיעיצילָאװער עטשרע יד רעכיּב טקורדעג טָאה עמ (.װ .זא .א ןלָארעדנאּב"זיצ
 זיא סע קיטױנ יװ ,ןרעװ רָאלק טעװ ,טצונעג טלָאמאד וצרעד טָאה עמ ּבראפ א ראפ סָאװ
 עיצקודָארּפ"קורד רעשידִיי רעד ןופ ראטנעווניא םעיונעג םעד ןלעטשוצטסעפ רעירפ סָאװ

 ןוא רָאי ףניפ ראפ רָאנ זיא עמישער יד זא ,טגָאזועג טרעװ 'יוּבפוא  ןיא עמישער רעד וצ טוָאװרָאּפ ןיא (1

 1922 רָאי ןראפ רעכיּב ךיוא ָאד זיא ןסעמערעדניא ."עניארקוא ןוא דנאלסור ןיא ןענישרעד ןענַײז סָאװ , ,רעכיּב ןופ
 !(.לגד ןוא 344 ,293 ,38 166 יד) ךיוא:דנאלסורסַײװ ןופ סעּבאגסיוא ןוא (.דנא ןוא 18 ,17 6 ;א יר)

 ןוַײװ ןיעמאלק יד ןיא ןרעמונ יד ,"יוּבפוא, ןופ עמישער רעד ןיא רעמונ םעד ןזַײװ ןרעמונ עטשרע יד (3

 .ץמישער רעזדנוא ןיא רעמונ םער

 :עז 6
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 51 . ףוּבלמאז רעשיגָאלָאָילּביּב

 ןופ טַײצ רעד ראפ סעּבאגסיא לָאצ עסיװעג א ךָאד זיא ,םעדרעסיוא .ןרָאי ענעי ראּפ
 -ץיצניװָארּפ ןגעוו טדערעג סָאד ןיא טּפיוהרעּביא ,ןעגנאגעגרעטנוא לאלכיּב גירק-רעגריּב
 רעדיװ .ןענישרעד ןענַײז ייז רעדייא ךָאנ ןעמוקעגמוא לָאמטּפָא ןענַײז סָאװ ,סעּבאגסיוא
 ןוא ,לאלכיּב רוטארעטיל ענענישרעדיַײנ יד ןעמ טָאה טסלָאמאד זא ,ןעקנעדעג ןעמ ףּראד
 ןעמ ףראד ץלא סָאד .טיהעגּפָא טינ ןוא טלמאזעג טינ שיטאמעטסיס ,טארפיּב עשידִיי יד
 .סעּבאגסיוא עקיזָאדיד ןופ עמישער א ןלעטשפיונוצ טייג עמ זא ,ןּבָאה ןעניזניא

 סָאװ עמישער רעזדנוא ,ימ ליפ טגיילעג ןוא טסַײלפעג ,ךעלדנעטשראפ ,ךיז ןּבָאה רימ
 ָאילּביּב םוש ןײק לַײװ ,טזָאלעגכרוד סעּפע רימ ןּבָאה רעּבָא סיוועג .ןכאמ וצ רעלוּפ
 -לופ עטײלָאסּבא ראפ ןַײז װער ָא טינ ןעק עמעט רענעי רעדָא רעד רעּביא טעּברא עשיפארג
 יװ ,טּבערטשעג ןּבָאה רימ .טַײצ אזא ראפ עמישער עשיפארגָאַילּביּב א ךָאנ טדער רעװ ,טַײק
 -דנעטשראפ ץנאג רעּביא רעּבָא .46 צזאװ סעּבאגסיוא ענענישרעד יד ןּבַײרשאּב ,ךעלגעמ טַײװ
 -ץלא טינ זדנוא סָאד ךיז טָאה ,טדערעג ןּביוא ןיוש ןּבָאה ריִמ עכלעו ןגעװ ,סעּביס עכעל
 רעד ןופ ראילפמעזקע םעד ןכוזּפָא טנעקעג טינ ןּבָאה רימ ּוװ ,ןטרָאד .ןּבעגעגנַײא לָאּמ
 -אטאק-רעכיּב ןופ ףליה רעד טימ עמישער רעזדנוא ןליפרעד ןעעזעג רימ ןּבָאה ,עּבאגסיוא
 -אק יד טצונעג רימ ןּבָאה ךיוא .וװ .זא .א (1 סעּבאגסיוא עשידָאירעּפ ,ןטקעּפסָארּפ ,ןגָאל
 -טראק ףא ןגָארטעגפורא טָאה סָאװ ,ןזעוו-רעכיּב ראפ טוטיטסניא ןשיניארקוא םענופ ןגָאלאט
 יד טקוקעגרעּביא ןּבָאה רימ ,1919 ,1917 ןרָאי יד ראפ'סעּבאגסיוא עשידִיי לָאצ עסיוועג א ךעל
 .וו.א.א ןרָאי יד ראפ "סיּפָאטעל איאנשזינק ,יד ,רעמאק-רעכיּב רעשידנעלסור רעד ןופ עּבאגְסיֹוא

 דנאּבראפנטאר ןיא םורא ןוא םורא זיא ,ןטכארטאּב רימ סָאװ ,רָאי ףניפ עקיזָאדקד ראפ
 זא ,ןסעגראפ טינ ןעמ ףראד ַײּברעד .6 עלעּבאט עז) סעּבאגסיוא עשידִיי 849 סיורא
 ןטקעריד ןיא ןוטעגנַײרא ןעװעג זיא'מ ןעװ ,גירק-רעגריּב ןופ ןרָאי ץלא ןענַײז סָאד
 -אגרָא עקידנריפנָא יד ןופ טַײקמאזקרעמפוא עצנאג יד ;ןטנָארּפ ענעדיישראפ יד ףא ףמאק
 -ףמאק יד ןּבעל ןלאער ןיא ןכעלקריווראפ וצ יװ ,םעד ףא טרירטנעצנָאק טַײצ רענעי ןיא זיא ןענ
 -גָאט טימ ןעמונראפ ווָאר סָאד ןענַײז ןטאראּפא-קורד יד .טנעמָאמ ןקידנפיול ןופ ןעגנוזָאל
 -עלויּב-ערטסקע ,ךעלטעלּב-גולפ ,סעּבאגסיוא עשידָאירעּפ ראפ רעכיג ייז טצונ עמ ,סעגארפ
 -ַארּפ-רעכיּב רעקילָאצליפ רעסיורג א ףא זא יוזא .רעכיּב ןקורד ףא רעדייא ,.װ .זא .א סנעט
 :ראפ ןלעװ ןלָאז רימ ןעװ ,ךָאד .ןטראו וצ סָאװ ָאטינ ךָאנ טַײצ אזא ןיא זיא עיצקוד
 ךיז טעװ ,עיצוילָאװער רעד ראפ סָאװ ,רָאי ףניפ טימ רָאי-עיצילָאװער ףניפ יד ןּכַײלג
 -פוא זיא סע קראטש יװ ןוא ,ןדָאירעּפ ייווצ יד ןשיװצ קעליכ רעסיורג רעד ןעעזנָא דלאּב
 .רעּבאיטקָא ךָאנ עיצקודָארּפ-קורד עשידִיי יד ןעמוקעג

 | עלעּבאט
 1921--1917 ןרָאי יד ראפ סעּבאגסיוא עשידִיילָאצ יד

  -טינשכרוד 1 לָאצ :י ׂו ץ לָאצ
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 יר ןופ ןעמונעגסיורא ןּבָאה רימ סָאװ ,רעכיּב יד .ףָאס םוצ טכארּבעג טרעװ סָאװ ,רוטארעטיל עמישער עז (1 !

 ,טריסנָאנא יז ןגעװ טָאה עמ סָאװ ,ענעי רָאנ עמישער רעזדנוא ןיא ןסָאלשעגנַײא רימ ןּבָאה סעּבאגסיוא עשידָאָירעּפ

 ףענישרעד ןיוש ןענַײז יז זא



 .ר.ר.ס.פ ןיא עיצקודָארּפ-רעכיּב עשידִיי יד --ינסיװ ק .י = שש" 68

 ןוויקעּב .1915 -- 1911 רָאי ףניפ עקידרע;רפ יד טימ רָאי ףניפ ערעזדנוא ןכַײקגראפ רימָאל
 .דנאל ןיא ןטָאּבראפ ןעװעג ןצנאגניא זיא שידִיי ןעװ ,1916 רָאי סָאד ּפָא רימ ןפראוו
 טסלָאמאד ;1915 רָאי סָאד ךָאנ דנאלסור ןיא ןָא ךיז טּבױה שידִיי ףא ערייזג עדליוו יד,סעמע
 ,סעּבאגסױא עשידָאַירעּפ עשידִיי יד זױלג טכאמ עשירעטילימ עשיסור יד רעּבָא טכאמראפ
 ענַײז עלא ןיא טרָאװ עשידִיי עטקורדעג סָאד טרעװראפ טרעװ 1916 רָאי סָאד טשרע
 טימ סיורא טייג 1916 ןופ ,טטץ/ס06אגא סזגץעטג" יִד זא ,וצרעד טייגרעד סע ןוא ןטלאטשעג
 ןעלקיטרא ערעייז ןיא םירַּבאכעמ יד ןעגנערּב סע סָאװ ,סעטאטיצ יד ןלעפ סָאד - ןזיולּב
 זיא'ס סָאװ ,ךאמס ןפא סא יז טקעמ רוזנעצ יד ;עיצּפירקסנארט רעשידִיי רעד ןיא
 רעּבירעד ךַײלגראפ רעזדנוא ןלעװ רימ .ׁשיִדְי ףא זיא טינ סע סָאװ ןקורד וצ טרעוװראפ
 .1916 רָאי ןזיּב רָאיפניפ א טימ ןריפ

 -ָאטירעט רעד ףא זיא ,(6 קיטסיטאטס עלעִיציפָא יד ןָא טיג סע סָאװ ,ןרעפיצ יד טול
 :רעכיּב עשידִיי סיורא דנאלסור םענעזעװעג ןופ עיר

 / סעּבאגסיוא 579 -- 1911 רָאי סָאד
 68 טא 1012 6
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 :סױא טלאפ 1915- 1911 רָאי ףניפ יד ראפ סעּבאגסיוא עשידִיי עלא יד ןופ

 צי רָאי א יד

 לקאכאס 1915 84 | 1913 /1912 11 עי 4 |
 עירַאטירעט |

 עירָאטירעט רעד ףא
131 88 15 81 4 399 

 { .ר.ר.ס.פ ןקיענַײה ןופ

 ו ' ןופ ןליײט ערעדנא
| 448 | 454 | 526 | 450 | 58 | 1936 | 

 ןקיטגַײה ןופ יי רעד ףא דָארג דנאלסור ןשיראצ ןיא זיא ןעעז וצ זיא סע יװ
 399 ןצנאגניא -- רעכיּב עשידַיי ענעּבעגעגסיורא לייט רערענעלק רעד ןלאפעגסיוא .ר .ר .ס .פ
 רָאי ףניפ יד ראפ סעּבאגסיוא 849 ערעזדנוא טימ ןכַײלגראפ סע לָאז עמ ןעװ .סעּבאגסיוא
 ,העגא .טפלעה עגראק א--40/ יװ רעמ טינ ןכאמסיוא סע טעװ ,עיצילָאװער רעד ךָאנ
 ,עיצײלָאװער רעד ראפ ןופ רָאי ףניפ עקיזָאדיד זא ,ןענאמרעד וצ ַײדעק זיא
 דור רעד ןיא עטסוװיטקודַארּפ עמאס יד רָארג סע ןענַײז ,ייז טימ ךיז ןטסעמראפ רימ סָאװ
 טָאה טָאװ ,1912 רָאי סָאד ןַײרא ךָאד טייג ןּבשעכ םעד ןיא -- עיצקודָארּפ-קורד רעשיס
 רָאי סָאד) ןרָאי עמָאכלימ-ראפ ערעדנא עלא עיצקודָארּפקורד ןַײז טימ טגַײטשעגרעּביא
 (3 .(סעּבאגסיוא עשיסור 34.6230 טקורדעג ןעוועג ןיימעגלא ןיא זיא

 רנאלסור םענעזעיועג

 1) סנבעסדעמט8 תןס::1::38026 תסמגצע) םמוזתסהומאצ ם '060884 8 1911, 0.11.ם., 1912, 3 סד ןענ 6 6 ת-

 ס.1ז-ם., 1913. 102 סע; ! 1 86 זמ . 0. ח ם., 1914, 113 םזמ-: 1 ע1 4 6 תת, 11.1.ןךי, 1915, 113 סצק2.: 1 פ 1 4 5 זת-

 11.ד,די. 1916. 99 סצק-

 רנאלסור ןיא טקורדעג ןענײז סאו ,קרעװ עשירוי עלא ןופ המישר א. :לקיטרא ןַײז ןיא טילא ש .מ (?

 1912 רָאי ןראפ ןָא טיג ,(300 -- 277 .ּפש .1913 ,ענליוו ,רעגינ .ש ןופ טריגאדער ,?סקנּפ, רעד) *1912 ראי ןיא

 רעמונ ןייא רעטנוא ךעלעכיּב ס'חזמ 35 ,רעגייטשא ,טנְכער טילאש .מ סָאװ ,ןופרעד ךיז טמענ סָאד .ןרעמונ 407 רַאנ

 282 ,251 4 ת8 א:) רעמונ ןייא יו טינ רעמ רע טיג רעדנעּב עּכעלטע ןיא טקורדעג ןענַײז סָאװ ,רעכיּב ראפ ,7

 טריפעגנַײא טָאה ,טיוּבעג זיא קיטסיסאסס יד סָאװ ףא ,?סיּפָאטעל איאנשזינק , יד שטסָאכ ,םעדרעסיוא ;(.לגד .א

 א ןּבשעכ ריא ןיא ןלאפנַײרא לָאז סע ןַײז טלָאמעג טנעקעג ךָאד סָאה ,שידַיי ןוא שִיערּבעה ּראפ סעקירּבור ערעדנוזאב

 .רעשיטקאפ רעד ןופ רעסערג לסיּבא לָאצ עקיזָאדיד זיא רעּבירעד ןוא ,ןשידַיי ןקירעהעג סעד טָאטשנא ךוּב שִיערּבעה

 5) ההאהמגה !ן.--1:8626423 חעסבקאעאא 2.0.49.0.0. 5 1925 זסבָצ. סד8דאסצ8בס0תת0ס גזפקאגצפ 1, 195,

 סצק. 4, 3.
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 .ןטסָאמעגנָא טינ עיצקודָארּפ-קורד רעשידִיי רעד עייגענעּב סע זיא ,רעּבָא ןעעז רימ יװ
 יד ראפ סעּבאגסיוא 849 יד טלעטשעגנגעקטנא -,רָאי ףניפ יד ראפ סעּבאגסיוא 399 לָאצ יד
 -טָאּפש ןוא קירעדינ יװ טזַײװ ,עירָאטירעט רעקיּבלעזרעד ףא רעּבאיטקַא ךָאנ רָאי ףניפ
 קראטש יװ ןוא םישזער ןשיראצ ןראפ עיצקודָארּפיורד עשידיי יד ןעװעג זיא סע ןיילק
 .עיצוילָאװער ןופ ןרָאי יד ןיא ןסקָאװעג זיא יז קיטעּפמיא ןוא

 יד טימ ןרָאי-עיצילָאװער ףניפ עטשרע עקיזָאדיד ןכַײלגראפ ןלעוװ רעּבָא ןלָאז רימ ןעוו
 -ראפ א רָאג ןעמוקאּב ךיז טעװ ,(1 1927 --- 1923 ,רָאי ףניפ עקידרעטַײװ יד ןופ סעּבאגסיוא
 -פוא רעד ןגעקטנא ןּבַײלּב קילעטשרעטניה ןלעװ סעּבאגסיוא 849 עלא יד ןוא ,דליּב טרעק
 ןוא .רָאי ףניפ עקידרעטַײװ יד ןופ טעּבראיגאלראפ רעשירעפעש ןוא רעקידנסקאוו
 ,עיצאמרָאפ רעשיטסישידִיי רעטשרע ריא ןיא ,"עגיל-רוטלוקאה עלאּב, יד סָאװ ,טקוקעג טינ
 םעד סעװיוטעל ןוטעגפוא ןּבָאה יז סָאװ ,סָאד זא ,ןצאט יד ןיא ןּפאלק ןייא ןיא ןטלאה
 רעייז ןגעװ ןדייר ןייא ןיא יז ןטלאה םעַײדא ןוא ,טינ ץאש  ןייק רָאג טָאה ,ךוּב ןשידִיי
 יוזא טינ זיא סע זא ,ןטקאפ זדנוא ןזַײװ -- ,ןזעוו-קורד ןשידִיי ןופ טיּבעג ןפא "שעדיוכ-קינָאה,
 ןוא ,לעזַײמ ןעמכאנ ,שעדיוכ-סענראּפ ןוא רעטומ-גָאלק עשידִיי יד יוזא טייטש .עסַײמ יד
 ךוּב ןשידַיי ןוא ילּבפוא-רוטלוק ןשידִיי ןופ ןר ָאי עלופמור יד ךָאנ, :םִ;ַײמ-עגלאּפ טסיג ;

 -ישרעד לָאצ יד .ּפָארא-גראּב ץלא (עניארקוא ןוא) דנאלסור טייג 1920 ןוא 1919 ,1918 ןיא
 ןענישרעד 1923 ןיא זיא ,1922 ןיא 37 ,1921 ןיא 29 ןופ .טלאפ ןוא טלאפ רעכיּב ענענ
 טסנרע ךיז ןלָאז דנאלסור ןופ רעוט-לוש ןוא -רוטלוק עשידִיי יד ... רעכיּב (?) 20 ןצנאגניא |
 ְךוּב ןשידִיי םעד ןריפנַײרא ןּביוהנָא רעדיװ ןוא ןטכארטראפ םעד ףא-

 ."טלעוו-רעכיּב ,;רערעזדנוא וויסרוק) ."דנאלסור ןיא (טרָאװ עשיריי סָאד ךיוא ןוא)
 .(511 .ז ,1923 ,עשראוו

 דַאּפ ךיז ןעמענ ןוא שלאפ טװילָאסּבא רעּבָא ןענַײז ןטקאפ ןוא ןרעפיצ סלעזַײמ ןעמכאנ
 .דנאּבראפנטאר םוצ גנּויצאּב רעכעלטנַײפ ןַײז ןופ טעש

 -טינשכרוד יד רַימ ןּבָאה ,ועלעּבאט יד זדנוא טוַײװ סע יװ ,רָאי ףניפ עטשרע יד ראפ
 רעטָאּפ טרעװ עמ זא ,1920 רָאי סָאד עקפאד) ןגיוּבקורד 2,1 ךוּב ןשידִיי ןופ סיירג עכעל
 -טטש א סָאװטע טיג ,סרעגרָאזראפ-רוטלוק עשידִיי ערעדנא יד ןוא סלעזַײמ יד ןופ
 -נזַײא סקאמ ןָא ןּביג סע סָאװ ,ןרעפיצ יד טול .(טינשכרוד ןיא ןגיוּבקורד 2,5 : גנורעג
 -ָאירעּפ יד ּפָארא ןענעכער רימ זא ,םעדכָאנ) ךיז טמוקאּב (6= רענטאר .ז ןוא טאטש
 1927 -- 1923 ןרָאי יד ראפ זא (סעמישער ערעייז ןיא ַאד ןענַײז סָאװ ,סעּבאגסיוא עשיד
 .ןגיוּבקורד 3.695 ןיא רעכיּב עשידִיי 665 ןענישרעד דנאּבראפנטאר ןיא זיא

 ןָא עקאט ןּבױה ,ו עלעּבאט רעזדנוא טימ (רעטַײװ עז) עלעּבאט יד ןכַײלגראפ רימ זא
 רעקידנגַײצרעּביא ןוא רערָאלק ןדײר ןרעפיצ. ,לעזַײמ.נ סױא ךיז טקירד סע יװ
 ,עגארפ-גָאט א טלדנאהאּב סָאװ ,עּבאגסוא-רושָארּב א ןופ רעטַײװ זא ,ןעעז רַימ ."ר ע ט רע וו יו
 ראפ ךוּב א ןופ סיירג עכעלטינשכרוד יד .ןעגנאגעג טינ רָאי ףניפ עטשרע יד סע זיא

 עקירכערעעּב ןייק עליפא ןגירק טנעקעג טינ עטאסעל ןּבָאה רימ סעמכאמ ,1922 רָאי סָאד סיורא ןזָאל וימ (}

 לעוַײמ ןע מכ אב טגנערּב סע סָאװ ,רעפיצ יר .רָאי ןקיזָאד ןראפ עיצקודָארּפ-קורד רעשירִיי רעד ןופ קיטסיטאטס

 -נָאלּפ לאלכיּב .ןצנאנניא סע ןרירָאנגיא רימ זא ,שלאפ יוזא זיא ,(511 .ז ,1923 ,עשראוו ,"טלעװ רעכיּב . ןיא)

 סיורא רָאי ןט-1922 ןיא זיא .ר.ר.ס.פ ןיא זא ,(562 .ז ,1922 ,"טלעװ-רעכיּב.) רע טּבַײרש לָאטנײא : לעזַײמ טרעט

 ךָאנ טזַײװ רע .ךעלכיּב 37 רָאי ןּבלעזמעד ראפ םיא אּב ןיוש טרעװ (511 .ז ,1923 ,טרָאד) לָאמ טייווצ א ,ךעלכיּב 5

 ,1923 ,"טלעװ-רעכיּב. :עז) 29 רָאנ ןָא רע טיג רָאי 1921 ןראפ סעּבאגסיוא 85 ערעודנוא טָאטשנא :סעִיקּב ערענעש
 םיא ףא ךיז ןענעק רימ ןוא ןכאז יד ןיא טעטירָאטװא רעּפַאנק א רע זיא ,סױא טזַײװ סע יװ זא ,יוזא ,(511 .ז

 .ןוָאלראפ טינ

 ,1923 ןרָאי יד ראפ דנאּבראפ-ןטאר ןיא ןענישרעד ןעניז סאוו ,רעכיּב עשירִיי ןופ עמישער; (1 :עז 6

 .1924 (מ) .שז .רעּפ ,"לוש רעַײנ רעד וצ ןגעװ יד ףא.) .טַאטש גוַײא סקאמ ןופ טלעטשעגנעמאזוצ .'4

 ראפ ...עמישער. (3 ;(107 -- 98 .ז ,6 -- 5 .1925 ,טרָאר) ."רָאי 1925 ראפ ...עמישער. (2 ;(111 -- 105 .ז ,8 26

 -רעד ןענַײז סָאװ ,ןלאנרושז ןיא רעכיּב עשירִיי ןופ עמישער, (4 ;(108--98 ,ז ,2--1 אש .1921 ,טרָאד) .-רָאי 6

 .(96--84 ,ז ,1 א6 .1928 ,טרָאר) .רע גטא ר .ז ןופ טלעטשעגפיונוצ ."רָאי ןט-1927 ראפ דנאּבראפנטאר ןיא ןעניש



 4 .ר.ר.ס.פ ןיִא עיצקודָאר-רעכיּב עשידִיי יד -ינטיװק .י

 רָאי ףניפ עֶטייווְצ יד ןיא רעּבָא ראפרעד ,ןגיוּבקורד 2,1 ןצנאגניא טפערטאּב ןרָאי ענעי
 ּוצ רָאי ןופ טגַײטש סע -- רעדילָאס ץלא טרעװ סע ,ךוּב עשידִיי סָאד טסקאוו (1927 -- 1923)
 ןלעטשוצנגעקטנא גונעג זיא סע .ךוּב םענופ סיירג יד ַײס ,סעּבאגסיוא לָאצ יד ַײס רָאי
 ףניפ עטשרע יד יװ סנגיוּבקורד ליפיוזא ןּבעגעג טאמיק ןיילא טָאה סָאװ ,1927 רָאי סָאד
 -עװָאקעּב אזא טמענראפ סָאװ ,עּבאגסױא-רושָארּב יד יװ ןעעז רימ .םורא-ןוָא-םורא רָאי

 -טינשכרור 1
 לָאצ לָאצ

 סיירג עכעל ! : רָאי
 ךוּב ןוֿפ סנג וּבקורד סעּבאגסיוא

48 194 40 | 3 

54 22 716 ! 4 

51 26 168 | 5 

55 04 164 1926 

127 217 1699 1 : 

 56 ! 5 665 לקאכאס

 טמענראפ טרָא ריא ,ןסיוטשעגסיורא טציא טרעװ ,רָאי ףניפ עקידרעִירפ עלא יד טרָא ןקיד
 עשידִיי סָאד טּכיײרגרעד 1927 רָאי סָאד .טינשכרוד ןיא ןגיוּבקורד 5,6 ןופ ךוּב עטסנרע סָאד
 ןיא ךוּב עשידִיי סָאד קעװא ןיוש טלעטש סָאד ;ןגיוּב-קורד 6,1 ןופ טינשכרוד א וצ ךוּב
 טגַײטש סע ,רעסעּב ךָאנ ;דנאל ןיא ךוּב ןשידִיי-טינ ןטימ ערוש ןייא ןיא דנאּבראפנטאר
 .עיצוילָאװער רעד ראפ סָאװ ,ךוּב ןשידִיי-טינ םענופ סיירג עכעלטינשכרוד יד רעּבירא עליפא ןיוש

 רעד ויִּב ךיז טָאה דנאלסור םענעזעװעג םעניא ךוּב א ןופ סיירג עכעלטינשכרוד יד
 סיירג עכעלטינשכרוד יד זיא עיצוילָאװער רעד ךָאנ ,ןגיוּבקורד 4,5 טנכערעג עיצילָאװער
 : ןגיטשעג שפיה

 ןגיוּבקורד 6,8 ךוּב ןופ טינשכרוד רעד זיא 1922 רָאי סָאד
 : 600 2 ש : 1924 ,} ;

 א 5,8 4 אײ א א 1 25 ע ש

 / 50 2 ש / 2 106 4 3

 ךיז טרעלקרעד ,ךֹוּב ןופ סיירג יד טלאפ 1926--1924 ןרָאי יד ראפ סָאװ סָאד
 -אנ יד ןופ רוטארעטיל יד זדנוא אֹּב ןעמוקעגפוא קראטש זיא ןרָאי יד ראפ סָאװ ,טימרעד
 סָאד ןוא סעּבאגסיוא ערענעלק ןופ/ װָאר סָאד טיטשאּב סָאװ ,ןטַײהרעדנימ עלאנָאיצ
 רימ יװ ,ךוּב עשידִיי סָאד .דנאל ןיא ךוּב ןופ טינשכרוד םעניימעגלא ןפא טקריװעג טָאה
 טגַײטש סע רָאנ ,רענעלק טינ זיא סע רָאנ טינ זא ,קעװא טַײװ יוזא זיא ,ןעעז
 יווא .עיצקודָארּפ-רעכיּב רעשידנאּבראפלא רעד ןופ ךוּב ןכעלטינשכרוד םעד רעּבירא עליפא
 -פוא, ןא ןגעװ ןעמעראיל ןוא 1919 רָאי ןטימ ךיז ןעמענוצרעּביא סָאװ ָאטינ זיא םורא
 סערושַארּב ערעגָאמ ןופ טשרעקירעד טייטשאב עיצקודָארּפקורד עצנאג יד ןעװ ,יגַײטש
 ,סעּבאגסיוא ערענעלק ערעדנא ןוא

 ךיז .טָאה ךָאד ,םינָאמיס עכעלרעסיוא טול זיולּב טריפעג ךַײלגראפ רעזדנוא ןּבָאה רימ
 ,םעד ןופ ךעלעכיב יד ןענַײז סע קיטשינ ןוא קידרעװרעדנימ יװ  ןזיוועגסיורא
 .-עּפ-קורד יד טריזילאנא רימ ןטלָאװ .דָאירעּפ ןשיטסישידִיי "ןלופמור, ,טגָאזעג סנייטש'מ
 רעד ןוא ,ילּבפוא רעד זא ,ןרָאװעג רָאלק טלָאװ ,טלאהניא ןטיול ןטכארטאּב ,ךָאט ןיא ןדָאיר
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 -ַאיטקָא ןפא) ןטייװצ ןפא סיוא לָאמארעדיװ טלאפ רוטלוק רעשידִיי רעד ןופ גַײטשּפוא
 עיסנאפסקע עטסטיירּב יד ןעמוקאּב טָאה טרָאװ עשידִיי סָאד ןעװ ,דָאירעּפ (ןשירעּב
 -עלָארּפ ןשידִיי םענופ סעטנעפ יד ןרָאװעג ןעמונעגּפָארא ןענַײז סע, ןעװ ןוא
 ,(1"ׁשידִיי ןופ ,ךארּפש רעייז ןופ ךיוא עליימעמ -- ןוא ןסאמ-קלָאּפ ,עשידִיי יד ןופ ,טא?ראט

 יד ןלייטסיוא ףראד עמ .טינש ןייא ןופ טינ ךיוא ןענַײז עפוג רָאי ףניפ עטשרע יד עליפא
 רעד ןעװ ,סדעמאלעמ יד טימ סלעוַײמ יד ךָאנ ןעוועטאּבעלאּב סע ןעוו ,רָאי 2 עטשרע
 -יטסישידִיי-ךעלרעגריּבניילק רעד ןופ טנעה יד ןיא ךָאנ טגיל קראמ-רעכיב רעשידִײ
 טראפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ גנוריפנָא יד ןעװ ,רָאי 2 ערעדנא יד ןוא ,עיצקאער רעש
 -ריּבניילק יד ןסיוטשוצסיורא ןָא טּבױה ןוא רעקיטנעק ץלא טרעװ טעּברא-רוטלוק רעד ןיא
 -ירעטקאראכ וָאקאווטיל .מ 'כ .רוטארעטיל עקידלעָארסיײ-לאלק יד ןוא "עלארטיינ ,-ךעלרעג
 -מוא ןא עטכישעג רעד ןיא ,עקיטראנגייא ןא ןפאשעג זיא'ס, :טַײצ ענעי טכער טימ טריז
 אֹּב טנאה ,ןעמאזוצ ןריטסיזקע עיצילַאװערטנָאק ןוא עיצוילָאװער ןעוו ,עיצאוטיס עטרעהעג
 ענרעזַײא ןיא עיצילָאװערטנָאק יד טלאה עיצוילָאװער יד ןעוו ,ןעגנוגנידאּב אּב רֶעֹּבָא ,טנאה
 ןופ גאלראפ ןטימ סענײכשיּב .(86 .ז ,1926 ,(מ) .וו ,"ורמוא ןיא,) "רוטאטקיד ריא ןופ ןפייר
 -רעּבאיטקַא קיטוג רעדנא ןא רעדָא ,קרעװ סנינעל סיורא טזָאל סָאװ ,טאיראסימָאק ןְשידיי
 ןגאלראפ עניזא ערעדנא ןוא "לאױשי תודחא , ,"גאלראפ רעװעיק, רעד טקורד ,לכיּב
 "עשידִיי-טוג , רעדָא ,"ןידוי יד ןוא טפארק-סגנוריזינאגרָא יד , ,לשַאמעל ,םינָאּבאר ןופ ךעלּכיּב
 עקידמיזָאמער-שיטנעגילעטניא ערעדנא ןוא עיצאזיליטס עשימַאכאכ-עדימלאט ,"ןטסַײג-דרע,
 ,דנאטשוצ רעלאמרָאנ-טינ רעד טָא טרידיװקיל טרעװ רעּבָא ףָאסלָאקפָאס .ןשינעשטעווק
 טַײצ רעטלא רעד ןופ ןּבילּבראפ ךָאנ ןענַײז טאיראטעלָארּפ ןופ רוטאטקיד רעד אּב סָאװ
 עצנאג יד ןוא טכאמראפ ןרעוװ ןגאלראפ עזאושזרוּב ; סעיצאזינאגרָא-רוטלוק ערענָאיצקאער
 ?עװַאס רעדָא עכולעמ רעד ןופ טנעה יד ןיא טרירטנעצנָאק טרעװ טעּברא עשירעגעלראפ
 .ןויטארעּפָאָאק עשיט

 םעד ןיא רעדיײס א ןגָארטעגנַײרא טרעוװ סע .1920 רָאי סָאד זיא וצרעד עלַאכסאה א
 יד ןאלפ ןטמיטשאּב א טול ןריזינאגרַא, וצ טערט עמ ,ןזעוו-קורד ןשיטָאאכ טציא זיּב
 -ער ןיא ןפלעהטימ ןלָאז סָאװ ,ןכאז ןקורד ןוא (ווָאקאװטיל) "עיצִיּוטניא עשירעלטסניק
 .ףמאק ןרענָא;צילָאװ

 -ניא ןטיול רעכיּב יד ןופ גנולייטנַײא יד טריזירעטקאראכ סָאװ ,(רעטַײװ עז) וו עלעּבאט יד
 םעד ךָאד זדנוא טזַײװ ,ךוּב ןופ ךָאט ןגעוו גנולעטשרָאפ עקיפּונּבױא ןא סעמע ,טִיג ןוא טלאה
 ,1920 ןרָאי יד ראפ טּפיױהרעּביא ,רעּבאיטקָא ךָאנ טכאמעג ןּבָאה רימ סָאװ ,סיורָאפ גנורּפש
 .ךוּב עשידִיי סָאד טריזיטעווָאס קראטש טרעװ סע ןעוו ,1

 ןיא ךיוא עּבלעזסָאד ,עיצקודָארּפ-קורד רעשיסור רעד ןיא טָאה עיצילָאװער רעד ראפ
 ןיא) רוטארעטיל-דנוש ןוא עזעיגילער יד טרָא םענייש ץנאג א ןעמונראפ ,רעשידַיי רעד
 ןראפ ,20,857 רעכיּב לָאצ רעניימעגלא רעד ףא רעכיּב עזעיגילער 2.232 סיורא ןענַיײז 0
 -כיּב-דנוש עשידִיי 100 רעכעה ןרָאװעג ןּבעגעגסיורא זיא (5 1912 ןיא .(6 (1110/0 -- רָאי
 עזעִיגילער ןוא סעניכט לָאצ עשּפיה א ,רוטאלוקאמ ,סעּבאגסוא-עקיּפָאק עוויטאילוקעּפס ,ךעל
 טקורדעג) עיגילער .ו עקירּבור ןופ רעכיּב 5 ןצנאגניא ןָא טיג עלעּבאט רעזדנוא - ךעלמירָאּפּס
 סיוא טכאמ עקירּבור עצנאג יד ןוא עזעיגילעריטנא ןענַײז ייז ןופ עכעלטע סָאװ ,(1920 ןזיּב
 ,0/:0,6 רָאנ

 ,ןשינעטער ,סעניכט ,סעכול ןרעמונ 58 ןַײרא ןעיײג 1912 ראפ רעכיּב לָאצ רעד ןיא
 "ןָאיצאקירּבאפ-ףייז, "..ןענייוו טכאמ עמ יװ תוצע עשיטקארּפ, ,סענערוָאנעצ ,ווירּב-עּביל

 ,13 .ז .1926 ,"ךוּב ןוא לוש, ,עװקסָאמ .דנַאּב רעטייווצ .ורמוא ןיא---.וװ ָא ק א װט יל .מ : עז (1

 ןןסצהזמ 0.0.0.2,4 ט 13 .אצ תעהקצס ס688ץ3. 21. עג 21., 1928, סע. 2664 261. :עז 6

 ערעדנא יד ,סעִֶידעי ערעיונעג םיא ןגעװ ןּבָאה רימ לַײװ ,1912 רָאי ןפא ּפָא רעגנעל ךיז ןלעטש רימ (5

 .רעסעּב טינ ךיוא רעּגָא ןענַײז םישזער ןשיראצ םאּב ןרָאי
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 סטילאש .מ) "טפאשנסיוו ,קיטירק ,קיטסיצילּבוּפ , עקיִרּבור רעד ןיא ;רוטאלוקאמ ערעדנא ןוא
 יו ,לרעּפ עניוזא ָאד זיא (200--277 .ז ,1913 ,ענליוו ,"סקנּפ , ןיא גנוליײטנַײא "עכעלטפאשנסיװ,
 ןעייטשאּב "רעכיּב-רעל, יד ; .לגד.א "ךוי ד'תמא ןא זיא רעוו, ,"תינעּת ןופ גנוטיידאּב ,באּב-העשּת,
 סָאװ ,"קיטסירטעלעּב, יד ; רערעלדזיוה ןוא רעלעטשנווירּב עטקורדעגרעּביא ןופ ךעלסילשסיוא
 -דנוש לָאצ עשּפיה א טָאה ,רָאי ןראפ עיצקודָארּפ-קורד רעד ןיא טרָא עטסערג סָאד טמענראפ
 םענַײּפ ץנאג א ןעמענראפ סָאװ ,סעּבאגסיױא סקנופ עלא יװ ,סעסַײמ-עּבָאּב ,רוטארעטיל
 ,"(םינּבר עטלא ןגעוו ךאלהשעמ) םישודק ירבד; יװ עכלעזא רעדָא .עמישער רעד ןיא טרָא
 -מאגעל טלעפ סע .לגד .א "ךוטקעד רעטנוא טכאל הלּכ יד, ,"ענהאז יירד טימ ףארג ןייא,
 -רעדניק א ןופ טינ ןעמיס ןייק ,רוטארעטיל-טלעוו רעד ןופ ןעגנוצעזרעּביא עקיטיונ יד ער
 ,וו עלעּבאט רעד ןופ ןעעז וצ זיִא סע יװ ,רעּבאיטקָא ךָאנ .(ךעלכיּב 5--4 ןצנאגניא) רוטארעטיל
 ןּבעל שידִיי-ךעלטפאשלעזעג סָאד ,רעכיּב ערעדנא ןוא סעקירּבור ערעדנא רָאג ךיז ןזַײװאּב
 טלאהניא רעד עליימעּב ןוא רעטריצילּפמָאק ןענגורעדַאפ-רוטלוק יד ,רעטגַײװצראפ טרעוו
 .רעטַײנאּב ןוא רעכַײר-- טרָאװ ןטקורדעג ןופ

 טַײװ רָאג ךָאנ ןעמ זיא (1919 -- 1917) רָאי לרד עטשרע יד וא ,ןגָאז ָאד זומ עמ רעּבָאי
 -רעדניק רעד וצ-- טַײצ רענעי ןופ לייט ןטסעּב םוצ רעק א ךיז ןּביג רימ זא ;קעװא טינ
 -ָאס רעזדנוא ןופ ןפירגאּב יד דמערפ-דליוו ןענַײז יז טַײװ יוװ רימ ןעעזרעד ,רוטארעטיל
 ןעװעג .זיא סָאד ,רוטארעטיל-רעדניק יד .לרעּבאיטקַא ןוא רענָאַיּפ רעזדנוא ןופ ,דניק ןשיטעוו
 ,טימרעד ןעמיראּב ןייא ןיא ןטלאהעג ךיז טָאה עמ סָאװ ,עכָאּפשימ רעד ןיא לדנַײש רעד
 -יל ,םידייש ,סעכור ןופ סעסַײמ ,ןפארג טימ סעסַײמ--? ןאראפ ןטרָאד זיא סניוזא עשזיסָאװ
 ךעלעסַײמ סלאטנעזָאר עיצקעלָאק א ,ןעלעטערש טּפיוהרעּביא ,ךעלעטערש ןוא ןטוּפיל
 עקיטסלַאמאד יד סָאװ ,"ונּבר השמ, עלעכיּב סטירול .נ ,.דנא ..א "םיוּב ס'והילא רעטנוא,-

 א ןָא ,"אנינח יּבר ןעמורפ םעד ןופ השעמ, א ,ןּבױלּפָא טינרָאג םעד ןופ ךיז ןעק קיטירק

 -קורד טינ לָאצ א ,רוטארעטיל-רעדניק עשיגָאגאדעפיטנא ,עכעלדעש ןופ ןעגנוצעזרעּביא ריש
 .וװ .א ,א "ןעגנוטעּבראאּב , ןוא ןעגנוצעזרעּביא סניצק א ץרע ה ןופ ךעלכיּב-רעדניק עקיעפ
 יד ןּבעגעגסיורא ןּבָאה סָאװ ,טַײצ רענעי ןופ עיזעָאּפ יד ןוא עזָארּפ יד זיא רעסעּב טינ
 ןוא 219 ,248 ,113 ,112 ,105 ,90 ,87 .מונ יד ,רעגייטשא ,יװ ,ןענאמָאפארג ענעדישראפ
 -לאוו רעד טימ טלעטשעגרָאפ זיא סָאװ ,"קיטסיצילּבוּפ, רעד ןופ טדערענּפָא ןיוש .דנא
 ,גנונעדרָא-עכולעמ ןופ סעגארפ ,הלהק רעד ןיא ,ןעגנולמאזראפ-גנודנירג יד וצ רוטארעטיל
 ,"...ךַײרקנארפ ןיא גנונעדרָא-הכולמ יד .רעגריּב רעַײרפ רעדעי ןסיװ זומ סָאד, סניצקא יװ
 ,סערושַארּב-דנוש עשיטסינַא;צ-יילאיופ ןוא עשיטסינַאיצ ערעדנא ןוא "הלהקה ןינּב, סנאמפיש
 ףןרָאי ענעי ראפ קיטסיצילּבוּפ רעד ןיא ןָאנּבױא םעד ןעמענראפ סָאװ

 ,ןַײז עדיומ זומ ,טכאמנטאר ןופ עניוס רעטסנסיּבראפ רעד ,יקסניצשעל וועקנאי עליפא
 רע .קיטסיצילּבוּפ רעשידִיי רעד טכארּבעג ןצונ קינייװ טינ טָאה םזינומָאק רעשידִיי רעד,זא
 -יַפנָא עטסנרע ןוא עטסעּב יד ןופ ןּבילקעגוצ ,רוטארעטיל עטצעזעגרעּביא ןא ןפאשעג טָאה
 טרעּפכורּפאּב טָאה רוטארעטיל עטצעזעגרעּביא עקיזָאדיד .םזינומָאק ןוא םזילאיצָאס ןופ רער
 ךאוּפש רעזדנוא טרעכַײראּב ןוא ןעיידיא ןוא ןעקנאדעג עַײנ טימ קיטסיצילּבוּפ רעזדנוא
 ןופ סעלַײמ יד ,ךיז טייטשראפ ,ןוויקעּב טעזראפ רע .(:"רעטרעוו ןוא ןפירגאּב עַײנ טימ
 רע זומ קידנליװ טינ רעּבָא ,קיטסיצילּבוּפ רעשיטסינומָאק רעלעניגירָא רעשידִיי רעד
 רעטצעזעגרעּביא רעשיטסינומָאק רעד ןגעװ טרָאװי-טוג א ןגָאז לייט ןיא שטָאכ ךָאד
 -סילאנָאיצאנ-ךעלרעגריּבניילק יד ןגעװ ןגָאז וצ סָאװ טינ טָאה רע סָאװ סָאד ,קיטסיצילּבוּפ
 .סעּבאגסיוא עשיט

 עשידִיי לָאצ יד רָאי וצ רָאי ןופ דנאּבראפנטאר ןיא ךָאד טסקאװ םעד טימ ךַײלגאּב
 סָאד ןוא רעכיּב עכעלטפאשנסיוו-רעלוּפָאּפ ,רוטארעטיל-ןרענָאיּפ ןוא -רעדניק ,רעיּבנרעל
 ודנוא טָאה סָאװ ןוא טַײצ רעטצעל רעד ןיא ןעמוקעגפוא זיא סָאװ ,ךוּב עכעלטפאשנסיוו

 .19 .ז .1 .מונ ,1922 .עשראוו .שז ,"טלעוו-רעּכיּב. : עז (



 דו א ס.פ ןאאי עיצקודָארּפ-רעכיּב עשלהייה 4 2 פ 'נ טיוו טי 258

 טּפױהרעּביא ןוא טעטיטנאווק יד ַײס זא ,טזַײװאּב ץלא סָאד ,טציא זיּב טלעפעג ןטולכאל

 -ער יד ןופ סעּבאגסיוא יד טימ ןכַײלגראפ וצ טינ זיא ךוּב ןשיטעווָאס ןופ טעטילאווק יד
 -יל רעד ןיא ןעװו ןוא קראמ-רעכיּב ןפא טַײקשיטָאאכ עלופ יד טשרעה'ס ןעוו ,ןרָאי-עיצקא
 "הנאבראפנטאר ןיא .סערייקפעה יד טעװעדליװ עס ןוא ןענאמָאפארג ןשרעה רוטארעט
 ,"ןּבעל ןופ ןטיבעג עלא ןיא עטילש רעמ ץלא ּפיצנירּפןאלּפ רעד טּפיהרעּביא טמוקאּב
 סָאװ ,גנונַײשרעד א ןאלּפ ןקיניוטסוװאּב א טױל ךיז טיוּב רוטארעטיל יד, ךיוא ןוא
 -- וָאקאװטיל .מ) ."רוטארעטיל-טלעוו רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןכַײלג ריא טינ טסייוו
 ,(16 .ז 1926 וו .ּב "ורמוא ןיא,

 ,טזַײװ סָאװ ,לא;רעטאמ ןטנאסערעטניא ןא זדנוא ןּביג (רעטַײװ עז) וצ ,וװ סעלעּבאט יד
 ןוא ןקילּבוּפער יד ןשיוװצ טרָא-קורד ןטיול טלייטראפ ןרעװ סעּבאגסיוא ענענישרעד יד יוזאיוו
 עצנאג עריא טימ .ר .ר.ס.וא טמענראפ טרָא ןטשרע םעד .דנאּבראפ ןופ טעטש ערעסערג
 יד ראפ .ר.ר.ס.פ ןופ סעּבאגסיוא עלא יד ןופ 68/9 סיוא טכאמ סָאװ ,סעּבאגסיוא 7
 טסקאוו עגָארדאהעּב .סנגיוּבקורד (67,7/ ;) .צָארּפ רעקיּבלעזרעד טאמיק ןוא 1921 -- 1917 ןרָאי
 לָאצ יד .(ןגיוּבקורד 2,2 זיּב 1,25 ןופ) ךוּב ןופ סיירג עכעלטינשכרוד יד ךיוא ךעלעסיּבוצ
 ,.ר .ר .פ .ס .ר טייטש טרָא ןטייווצ ןפא .רָאי ֹוצ רָאי ןופ .ר .ר .ס .וא ןיא ןסקאוו סעּבאגסיוא
 ןפא טייטש .ּר .ר .ס .וװ ;(1921) סעּבאגסיוא 8 טימ טקידנע ןוא (1917) 73 טימ ןָא טּביױה סָאװ
 ,טילָאסּבא ַײס עריא סעּבאגסיוא לָאצ יד רָאי וצ רָאי ןופ ךיז טרעסערגראפ ךָאד ,טרָא ןטצעל
 יּבוּפעֶר עלא יד זא ,ןקרעמ וצ ָאד רעדיװ זיא סע .(17:6/} זיּב 2 ןופ) וויטעלאער =:

 יד ןופ טנעצָארּפ רעד זיא ראפרעד ןוא ,סיירג ןייא ןופ טאמיק רעכיּב סיורא ןזָאל ןקי
 .סנגיוּבקורד יד ןופ טנעצָארּפ םעד וצ ךַײלג ךערע ןא סעּבאגסיוא

 .װעיק ןגיטשעגרעּביא טעטש עקירעּביא עלא טָאה ,טעטש ערעדנוזאּב ךעַײש זיא סָאװ

 ,סיורא ויא סע סָאװ ,ץלא ןופ 29,9' זיא סָאד ,סעּבאגסיוא 339 סיורא טזָאל ןיילא וועיק
 -כָאנ .סנגיוּבקורד ןיא עיצקודָארּפ-רעכיּב רעצנאג רעד ןופ 44,5//; .ה .ד ,ןגיוּבקורד 788 רעדָא
 .דנא ןוא עװקסָאמ ,דארגנינעל ,סעדָא טייג םעד

 ןערטנעצ-קורד עַײנ ףוא ןעמוק סע יװ ,ןעעז רימ ?וצ עלעּבאט יד זדנוא טנרעל סָאװ
 ןיא עיצאנ רעקידנשרעה רעד ףא יװ ןסור-סיורג יד ףא טקוקעג טָאה םישזער רעשיראצ רעד
 ןיײא ןיא ןטלאהעג ןּבָאה "גרוּברעטעפ-טקנאס, ןוא עװקסָאמ טעטש-ץנעדיזער יד .דנאל
 רענעזעװעג רעד ןופ דנאל ןצנאג םעניא ןעוו ןאד ,ןטלאטשנא-רוטלוק ערעייז ןרעסערגראפ
 עטספיט יד טשרעהעג טָאה רעקלעפ ענעדישראפ טרעדנוה טאמיק עריא טימ דנאלסור רעשיײצילָאּפ
 ,טזָאלראפ ןוא טעטש ערעסערג עכעלטע יד ןעיוּב ןייא ןיא ןטלאהעג טָאה עמ .סעצארעמא
 -רעּבאיטקָא יד .דנאל םענשאּפערָאה ןסיורג ןוא ןטיירּב ןפא ךיז טקוקעגמוא טינ ןצנאגניא
 ןעמ טָאה ןכארּפש רעקילדנעצ ףא ןוא סעיצאנ עטקירדעגרעטנוא יד טַײרּפאּב טָאה עיצוילָאװער
 ןערטנעצ-רטלוק עדעסערג ייווצ עקיצנייא יד טָאטשנָא .רוטלוק עשיראטעלַארּפ ןעיוּב ןעמונעג
 -טָאה טעּברא-רוטלוק יד ןוא ,ןערטנעצ עקידנקריוו-רוטלוק ערעדנא לָאצ א ןזיוואּב ךיז טָאה
 -אק ןופ ןוא דנאלסורסַײװ זיּב עיטוקאי ןופ--דנאל ןצנאג ןרעּביא ןטיירּפשראפ ןעמונעג ךיז
 יד ןופ ןסערעטניא-רוטלוק עטכאוועגפוא יד קידנכערּפשטנא--ןאשזדייּברעזא זיּב עילער
 .ןסאמ .עקידנטעּברא

 םענופ עַירַאטירעט רעד ףא זא ,ןגָאז ןעמ ףראד ,ךוּב ןשידִיי םעד ךעַײש זיא סָאװ
 -נעצ-קורד עשידיי עסיורג ןײק ןעװעג טינ לָאמניק זיא .ר.ר.ס.פ ןקיטנַײה
 ןיא- ,ןליופ ןיא ןעוועג ןענַײז ןגאלראפ ןוא ןעַײרעקורד עשידִיי עטסערג יד .ןערט
 יד ןענַײז דנאּבראפנטאר ןקיטציא םענופ עיוָאטירעט רעד ףא .ענליוו ןיא ןוא עשראוו
 .טאטשעגסיוא ךאווש רעייז ןעוועג (רעכיּב עכעלטלעוו ראפ טּפיוהרעּביא) ןעַײרעקורד עשידִיי
 ראפ טָאה וװעַיק ,עליפא .טצענערגאּב רָאג זיּב ןעוועג ןענַײז ןטַײקכעלגעמ עשינכעט ערעיײז
 זױלּב טפערטאּב סָאד) ךעלכיּב עשידִיי 47 ןצנאגניא טזָאלעגסיורא 1915--1911 רָאי ףניפ יד
 .(ןעלדנאהאּב רַימ סָאװ ,רָאי-עיצײלָאװער ףניפ יד ראפ סעּכאגסיוא עשידִיי רעוװעַ;ק יד ןופ 4
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 361 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאַילּביּב

 -רוטלוק - ,ןעמוכט עטכארטעגסיוא עלא טפאשענּפָא רעּבאיטקָא ןכָאנ ןרעוװ ,ןעעז רימ יו
 עשידִיי יד ּוװ ןטרָאד--,עטלטסניקעג עטלא יד טָאטשנָא ,עלאמרָאג ,עַײנ ךיז ןפאש ןערטנעצ
 רעשידִיי ןופ ןערטנעצ עקידנפאש יד ןגָארטעגרעּבירא ןרעװ ןיהא ,ןענַײז ןסאמ-רעטעּברא
 סָאד טרעװ טַײצ עטשרע יד .סעינעמ עשינכעט יד טפמעקאּב ןרעװ סע .טעּברא-רוטלוק
 סָאװ ;ןעגנֹוטַײצ עשידִיי יד ןופ ןעַײרעקורד יד אֹּב טרירטנעצנָאק רעכיּב עשידִיי ןקורד
 -עקורד עלעִיצעּפס ףוא ןעמוק סע ןוא טריצנערעפיד טעּברא-קורד עשידִיי יד טרעװ רעטַײװ
 .רעכיּב עשידִיי ןּבעגסיורא ראפ ןעַײר י

 -ידִיי 120 רָאי ףניפ יד ראפ ןענישרעד זיא סעדָא ןיא .סעדָא טייטש וועיק ךָאנ טרָא ןטייווצ ןפא
 . -ראפ עיצוילָאװער רעד רֹאפ זיא סָאװ ,דארגנינעל .טקאפ א ךָאנ ןקרעמאּב רימ .(! סעּבאגסיוא עש
 ,טעטש ערעדנא יו רעמ עיצקודַארּפ-קורד רעשידִיי רעד ןיא ןטָארטראפ ןעוועג קיסעמסינטלעה
 עיצוילָאװער רעד ךָאנ רָאי וצ רָאי ןופ טקורד ,עלעּבאט רעזדנוא ןיא טנכערעגסיוא ןרעװ סָאװ
 -נאג רעד ןופ 240 דארגנינעל ףא סיוא ךָאנ טלאפ 1917 רָאי סָאד ּביוא .רעקיצניװ ץלא
 ,טזַײװ סָאד .2,504 רָאנ 1921 רָאי סָאד סיוא ןיוש טמוק ,עיצקודָארּפ-קורד רעשידִיי רעצ
 ןַײז ּפָא טערט דארגנינעל ;עינָאמעגעה-רוטלוק עקיטשרעמיולק ןַײז ןָא טרעװ דארגנינעל יװ
 .דנא .א סעדָא ,וועִיק טרָא

 -אט רעד ןיא "ענעדישראפ, עקירּבור יד ךיוא זיא טַײצ רענעי ראפ שיטסירעטקאראכ
 20 טאמיק ןזיא סָאד ןא ,סיוא ךיז טזָאל ,עפורג עקיזָאדיד ןרירפישעד רימ זא ;וצ עלעּב
 -רעשט) רעטסַא : ןַײרא טייג רעהא .ךעלכיּב עשידִיי טקורדעג ןּבָאה סָאװ ,ןטקנוּפ ערענעלק
 ,עשטשיּבערגָאּפ ,קצולס ,סילפיט ,טנעקשאט ,לעמָאה ,עװקרעצָאלעּב ,וקאּב ,(.ּבוג .ווָאגינ
 -ראפ ןיִא .ייווצ סנטסכעה ,לכיּב ןייא וצ סיורא ןזָאל סָאװ ,ןטקנוּפ .לג .ד .א קושטנעמערק
 -ָאיצאנ לקיטש א ןענופעג ךיז טָאה סע רָאנ ּוװ ,םיווּושִיי ערענעלק ןוא ערעסערג ענעדיש
 ןוא ּבראפ ,ריּפאּפ ןיא טינ רעסָאװ ןגָארקעג ןיוש ןעמ טָאה ,טאראפא-קורד .רעטריזילאנ
 ,לג .ד .א םארגָארּפ א ,עיצקורטסניא ןא ,רושָארּב א טקורדעג

 -ינכעט רעקיטסלַאמאד רעד טימ רוטארעטיל עלעיצניװָארּפ עקיזָאדיד ןקורד טרא םעד
 -ער רעזדנוא ןיא 421 .מונ) רושָארּב ענעטלעז-רָאג יד זדנוא טזַײװאּב גנוטאטשסיוא רעש
 ."עילָאדָאּפ ףיוא ץענעמאק, ןיא טקורדעג ,טאר-ןרָאטסינימ סערוילטעּפ ןופ ןּבעגעגסיורא ,(עמיש
 ערעגָאמ יד ףא ןוא שיניארקוא ּבלאה ,שידִיי ּבלאה -- ךעלטַײז 15 ןופ רושַארּב א זיא סָאד
 ןייק עסאק ןיא טקעלקעג טינ טָאה קעלייכ "ןשידִיי ןפא סיוא טמוק סע סָאװ ,ךעלטַײז 1
 לטַײז םעד ןופ ,טפירש-רעדיס ןסיורג ןטרעּפמולענמוא טימ ןָא סע ךיז טּביױה ןּבױה ; טפירש
 -ָאק ,גיילסיוא ,ליטס ןגעװ .טפירש ןטרענעלקראפ קראטש א ףא רעּבירא ךַײלג סע טייג 1
 םוצ ןססָאמעגנָא יװ זיא גנוטאטשסיוא עשינכעט יד ,ץרוק .טדערעגּפָא ןיוש זיא רוטקער
 .עּבאגסיוא רעקיזָאדרעד ןופ טלאהניא

 סע סָאװ ,סעדָא ןיא ,סעּבאגסיוא עשידַיי יד ןופ קיטסיטאטס יד ןטכיראפ רימ ןלעװ טַײהנגעלעג רעד אּב (?

 ,טתעזיג ם 02661 ת 1917--1921 ץ.ץ." .לקיטרא ןַײז ןיא יָא װ ָאר ָא ב .ש ןָא טיג

 זזקה8מו 02600:801 םס8דת8:0801 28צ80801 016ת:0שס88. 02608, 1927, סדק. 179--176. :עז

 1919---1917 ןרָאי יד ראפ זא ,טלאה רע ,סעּבאגסיוא רעסעדָא יד ןופ קיטסיטאטס יד טגנערְּב יָא װָאר ָאּב .ש

 טכעלש זיא ,רע טגָאז ,טּפיױחרעּביא .רעכיּב ענעּבעגעגסיורא לָאצ רעשיטקאפ רעד ןופ 3090 יװ רעמ טינ ןָא רע טיג

 לסיּב שפיה א טָאה סעדָא סָאװ ,סעּבאגסיוא עזעיגילער ענעדישראפ יד ןדָאװעג טרירטסיגער ןוא טיהעגנַײא

 סע סָאװ ,ץ ל א גנונימ ןַײז טול ,ןָא רע טיג ,1921 ,1920 ןרָאי יד ראפ רעּבָא ,1919--1917 ןרָאי יד טקוודעג

 ןײק רע טיג 1921 ,1920 ןרָאי יד ראפ עליפא זא ,סיוא רעּבָא ךיז טזָאל -- ,סעדָא ןיא סיווא שיטקאפ זיא

 :ןָא טיג יָאװָארָאּב .ש .ןסעמערעדניא סיורא זיא סע לפיוו ןָא טינ טפלעה

 סעּבאגסיוא עשיריי ? -- 197 רָאי ןרָאפ
 : עי טי ר לע(
 2 ןי 2 ר פק הבא
 : שא 1 יי יא
 5 ע"פ יי נ- "טאש

 .9 עגַײז טָאטשנָא 1921 ןוא 1920 רָאי 2 יד ראפ סעּבאגסיוא 20 ןעגנערּב רימ



 יי 7 ---

 עי ו : ; :
 יד ראפ סעּבאגסיוא יד נופ גנולײטנַײא : 4 .

 אי יא טלששיפ יא ר טינע באטאנט וי ר עא יד 5 שור

 8 119 118 117 ןרָא"
 קי '

 6 יי א ת 14, איו עטיק 105 עי: 7 71 = טשעק
 א יז 2 | ַת 9 1 = :

 .ןש 2 סעּבאגסיואללָאצ 2 4 סעבאגסיוא-לָאצ 2 = טעּבאגסיוא-לָאצ
 יי ר א גוש ןב ען 2 טי עא 6 = 1: ה 7 | :

 יי 1 | 2 |מ | ם 8 םפ '4 4 2 2 8 |פ 4 8

 יב =| ןפןפו/ק 5 863 2 5
 אב 2 | 2 י8 קו 2 2 8 2 9 8 2 2 5 = =
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 ?רָאי ףניפ עטשרע יד ראפ סעּבאגסיוא 849 יד ןופ ןטנעצודָארּפ יד ןענַײז רעװ
 -יד רימ ןעעז ָאד ךיוא .ע עלעּבאט יד זדנוא טיג עגארפ רעקיזָאדרעד ףא רעפטנע ןא

 טריטסיזקע סע --,רעכיּב יד ןופ טלאהניא םעד עיײגענעּב סָאװ ,גנונַײשרעד עקיּבלעז
 ןוא "היחתה, ,'םייח, גאלראפ ןטימ קיטַײצנײא .עיצילָאװער ןוא עיצקאער סעניײכשיּב
 -ָאק רעד , ,םינָאיניא עשידִיי ראפ טאיראסימָאק ןופ ןגאלראפ יד ןטעּברא "גאלראפ-סקלָאּפ,

 .דנא ןוא "טסינומ
 רעטקאראכ ןטיול .ר.ר.ס.פ ןיא עיצקורָארּפ-קורד רעשידִיי רעד ןופ גנולקיווטנא רעד ןיא

 רעטשרע רעד .ןּפאטע עכעלטע ןקרעמ וצ ןזיא ,טלאהניא רעייז ןוא סעּבאגסיוא יד ןופ
 רעשּפיה רעד טימ סיוא ךיז טנכייצ ּפאטע רעקיזָאדרעד .1917 רָאי סָאד ךערע ןא זיא ּפאטע
 עט א װירּפ ןוא (400:)'ןגאלראפ עְשִיײטראּפ עכעלרעגריּבניילק-שיטסילאנָאלצאנ לָאצ
 זיא ("עטאווירּפ, יד ןופ טדערעגּפָא ןיוש) "עשִיייטראפ, יד ןשיװצ .,(28,700) ןגאלראפ
 : .עּבאגסיוא עשיטסינומָאק ןייא ןייק ָאטינ

 ןוא עוויטארעּפָאָאק יד ןעוו ,1919--1918 ןרָאי יד ףא סיוא טלאפ ּפאטע רעטייווצ רעד
 עיצקודָארּפײקורד רעד ןיא טרָא ןקיטכיװ א ןעמענראפ ןָא ןּביױה ןגאלראפ עכעלטפאשלעזעג
 ייז שטָאכ ,,(.ּר .ס .פ .ס .ר ןיא) ןזַײװאּב וצ ןָא ןיוש ךיז ןּביױה ןגאלראפ-עכולעמ יד ןעוו ןוא
 ןגאלראפ עטאווירּפ יד .ןגאלראפ ערעדנא עלא יד רעּביא טנאהרעּביױא יד טינ ךָאנ ןּבָאה
 (עיצקודָארּפ-קורד רעד ןופ 43,700 עצנאג ךָאנ יז ןּבָאה 1918 ןיא) ףַײטש גונעג ךָאנ ךיז ןטלאה
 ,עטאווירּפ בלאה ךיוא ןענַײז סָאװ ,(.דנא ןוא "נאלראפ-רעוועיק,) "ןגאלראפ עטשימעג, יד
 -ירּפ יד ןשיװצ "גנוטסעמראפ, ןימ א רָאפ טמוק סע .24,80/ זיּב 1919 רָאי סָאד ןכיירגרעד
 .ןגאלראפ עכעלטפאשלעזעג יד טימ עטאווירּפ ּבלאה ןוא עטאוו

 ןָא ןּבױה ןגאלראפ עטאווירּפ יד ןעוו ,1921- 1920 ןרָאי יד-יא ּפאטע רעטירד רעד
 ןיא ןדניוושראפ סע .(ןָא טינ ןצנאגניא ןיוש ייז ןעמ טעז 1921 רָאי סָאד) ןדניוושראפ וצ
 עזאושזרוּב יד לַײװ ,ןגאלראפ עשיייטראּפ עכעלרעגריּבניילק עלא ךיוא טַײצ רעקיּבלעזרעד
 -עג ןוא טלּבױושעג יוזא .ןּבָאה סָאװ ,ךעלעייטראּפ ןוא ןעייטראּפ עכעלרעגריּבניילק ןוא
 .גנוקריו עכעלטפאשלעזעג עטסדנימ יד ןָא טציא ןרעוו ,דָאירעּפ ןטשרע םעד ןיא טלּבירג
 ןעלסיל שסיוא ןגאלראפ עשיייטראפ עקורּבור רעד ןיא ןַײרא ןיוש ןעייג 1921 ןיא
 ןיש ןעמענראפ רָאי 1921 ןקיּבלעזמעד ןיא .ייטראפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ ןגאלראפ
 .(14,198 עצנאג) ןגאלראפ-עכולעמ יד טרָא ןטשרע םעד

 סָאװ ,סָאד ןיא ,ע עלעּבאט רעד ןיא ןגױא יד ןיא ךיז טְפראװ סָאװ עטשרע סָאד
 ףא יװ רעקינײװ ךערענא ןיא ןגאלראפ עשַיײטראּפ יד ףא סיוא טלאפ "עטקורדעגרעּביא ,
 ךאסא .(6,20) עטקורדעגרעּביא 9 רָאנ סעּבאגסיוא 145 ףא - ,ןגאלראפ עקירעּביא יד
 ףא--ןגאלראפ עטאווירּפ יד אֹּב רוטארעטיל עטקורדעגרעּביא יד טמענראפ טרָא ןרעסערג א
 רעד סָאװ ,טימרעד ךיז טרעלקרעד סָאד ,(28,00) עטקורדעגרעּביא 89 סעּבאגסיוא 0
 םיא לָאז "עריוכס, יד יידעק ,ןצירטאמ ןופ ןקורדרעּביא ךיז טעראטס רעגעלראפ רעטאווירּפ
 עמ ןוא ךעלכיּב עטלא וצ עליה עַײנ א וצ רָאנ ןעמ טלעטש לָאמא .רעקיליּב ןכאמסיוא
 יד טרעקראפ .(.דנא ןוא 304--282 ןטאק יד ,רעגייטשא) סעּבאגסיוא עַײנ ראפ סע טפיוקראפ
 רעמ סָאװ ןעמונראפ ךיז ןּבָאה טַײצ רענעי ןופ סעיצאזינאגרָא עכעלרעגריּבניילק ײלרעלָאק

 -רָאפטאלּפ,- עַײנ ריׂש א ןָא טימ טלעוו יד ןועװעג "עקאזעמ , ןּבָאה ייז .סעּבאגסיוא עַײנ טימ
 יד ןופ סיירג רעד עייגענעּב זא ,ןקרעמ וצ ךָאנ זיא ,ווענא ,ןטוטאטס ןוא סעמארגָארּפ ,"סעמ
 עשִייײטרַאּפ יד ןעמענראפ ךעלכ:ּב-ןשָארג עקניניד עקיטסלָאמעד יד ןשיוצ עליפא זיא סעּבאגסיוא

 דעג יו ,לַײװ ,ןגיוּבקורד 1,4 ןצנאגניא זיא ערעייז סיירג עכעלטינשכרוד יד .טרָא עטצעל סָאד
 -כָאנ .סעקרושָארּב-עיצאטיגא ערענעלק ךעלסילשסיוא סיורא טסלָאמאד ןזָאל ןעייטראּפ יד ,טגָאז
 -סימ א יוװ--,ןגיוּבקורד 1,9 יו רעמ טינ ןופ טינשכרוד א טימ ןגאלראפ עטאווירּפ יד ןעייג םעד
 שינעלעטשנַײא ןא ןעוועג עקאט ןוא ,טניולעג טינ לַײװרעד ךָאנ ,סיוא טזַײװ ,טָאה ךאז-רעכ
 .םענראפ ןרעסערג א ןופ לכיּב שידִיי א טַײצ רענעי וצ ןזָאלסיורא ,ךיוא

 רעדנאגאפ ךיז ןדייש ךוּב ןופ גנוטאטשסיוא רעשינכעט רעד ןוא טַײקניײר רעד ןיא ךיוא

.. 
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 עטאווירּפ יד ןעוועטאּבעלאּב סע ןעװ ,ןרָאא עטשרע יד ראפ .ךיז ןשיװצ ןגאלראפ יד -
 םענענישרעד ןפא ןָא טינ ןעמ טזַײװ (:ןגאלראפ "עכעלטפאשלעזעג , ענעפורעגיוזא יד ןוא
 ,"גאלראפ רעװעיק, ,"גאלראפ-סקלָאפ, רעד טוט יוזא .װ .זא .א טרָא-קורד ,רָאי סָאד ךוּב
 זא ,שיטסירעטקאראכ זיא ןגאלראפ עניוזא ךָאנ ןוא "גאלראפ-סקלָאּפ, ןראפ .דנא ןוא "ךעלעמילּב
 יז ןּביג ,רָאי םעד ָאי ןיוש ןלעטש ייז ּביוֵא ןוא ,"רעכעלשידִיי, סעּבאגסיוא ערעייז ןְכאמ ײז
 טלאפ טארּפ רעשיערּבעה רעד סעמכאמ ןוא ,טארּפ ןזעיגילער-שיערּבעה םעד ןיא ןָא סע
 טריפ ,רָאי ןופ םישָאדאכ עטצעל יד ןיא גנולייצ רעשִיעּפָאריא רעד טימ ףיונוצ טינ ךיז
 --ןרעמונ יד ןופ ןעעז וצ זיא סע יװ ,עטאד יד ןעמיטשאּב םאּב סעָאט א וצ רעּבירעד סע
 -סיוא ערעייז טימ ןטסינָאיצ יד ןעוט רעקיצנוק ךָאנ .דנא ןוא 347 ,280 ,246 ,241 ,118 7
 טַײװ יװ רעכיז טינ לָאמנייק זיא ןעמ ןוא ,סעלָאג ןופ טניז "ןּבשעכ, רעייז ןריפ יז --סעּבאג
 יװ ,.דנא ןוא 60 ,59 ןרעמונ יד ,רעגייטשא ,עּבאגסיוא רעד ןופ רָאי רעד קיטכיר זיא סע
 טינ עקאט סע ךיז טכַײלג ,ןלאווק ערעדנא ןופ ןלעטשוצטסעפ ןטָארעג זדנוא זיא סע טַײװ
 .עפוג עּבאגסיוא רעד ףא ןזיװעגנָא זיא סָאװ ,טארּפ ןשִיערּבעהיזעִיגילער ןטימ

 ןיא טשרע ךיז טזַײװאּב סעידעי-עיצאילָאק ערעלופ טימ לכיּב טקערָאק רעקיניײװ-רעמ א
 -עכולעמ יד ןופ סעּבאגסיוא יד טימ סע זיא רעסעּב ךָאנ ןוא ,"עגיל-רוטלוק  גאלראפ
 ןֵּבָאה עפוטש רעלערוטלוק אזא וצ .ךוּב ןופ שזאריט םעד עליפא ןָא ןיֹוש ןּביג סָאװ ,ןגאלראפ
 טינ רימ ןּבָאה עקאט רעּבירעד ןוא .טַײצ רענעי ןופ ןגאלראפ קינײװ רָאג טכיירגרעד
 סעּבאגסיוא יד ףא שזאריט רעד .סעּבאגסיוא יד ןופ שזאריט םעד ןענעכערסיוא טנעקעג
 יד רענעייל םענופ ןקעדראפ וצ ןוא ןליוהראפ וצ ןוויק א טימ ןרעװ ןּבעגעגנָא טינ טגעלּפ
 א יװ ןעמוקסיוא טינ לָאמנייק לָאז ךוּב סָאד יידעק ןוא ,עּבאגסיוא רעד ןופ עטכישעג
 ,טַײקנזָאלעגּפָא ןופ ןרָאװעג ןוטעג סע זיא ץלא ןופ רעמ רעּבָא ,"עריוכס, עטרעגעלראפ
 ,רָאטקאפ-רוטלוק א וצ יװ ךוּב םוצ סערעטניא קיצניװ סעמכאמ ןוא

 ףא יװ סעּבאגסיוא ערעייז ףא טקוקעג ןּבָאה ןגאלראפ עשייייטראּפ עכעלרעגריּבניילק יד
 -עטניא-גָאט א רָאנ ןּבָאה סָאװ ,ןכאז ןופ ןּבירשעג ןּבָאה ייז ,ןעגנונַײשרעד עקידעלײװרעד
 סָאװ ןוטעג ןוא ךאז-עסָאנראּפ א ראפ רָאנ ןטלאהעג סע ןּבָאה ןגאלראפ עטאווירּפ יד ,סער
 ,רעסעּב טניול סעי

 .ןגאלראפ עקיטסלָאמאד יד טצאשעגּפָא קיטכיר עקאט טָאה טַײצ רענעי ןופ עסערּפ יד
 יײרעדָאראמ יד סָאװ טינ רעדנּוװ ןייק זיא ...עיצאילוקעּפס רעדליוו ןופ טַײצ א זיא סע,

 רעדנּוװ ןייק זיא סע .קראמ-רעכיּב ןוא ַײרעגעלראפ רעד ןיא ךיוא טּפאכעגנַײרא ךיז טָאה
  ןפא ךיוא זא ,טקעמשרעד טָאה רע ןוא ךעיירָאה-שוכ ןקראטש א טָאה רעכיוס רעד--טשינ
 "שידִיי, גאלראפ סנאמגניז ןגעוו ךיז טדער סָאד (? "לברעק א ןכאמ ןעמ ןעק קראמ-רעכיּב
 זַײרּפ יד טלעטש רע .סעּבאגסיוא ענַײז ףא ןזַײרּפ ערעיוהעגמוא טלעטש סָאװ ,וװָאקראּכ ןיא
 --30 ןופ טסָאקעג טסלָאמאד טָאה סָאװ ,לּבור 2 זיּב .ּפָאק 23 ןופ ןגיוּבקורד ןלעטימ א ןופ
 , .ןגיוּבקורד א .ּפָאק 23 זיּב

 ןגעװ טגָאז "סרעּבָאהּביל .רעזעל א ןופ ןעקנאדעג, לקיטרא ןַײז ןיא רעגינ .ש
 ןײרג ערעסערג ןייא ןייק ןפאשעג טינ ןּבָאה יז זא ,ןגאלראפ עקיטסלָאמאד יד
 -רעכיּב רעטסנרע ןייא ןייק ןרָאװעג ןפאשאּב טינ זיא סע ןוא עּבאגסיוא עשירארעטיל
 ןוא וװָאקראכ ןיא *שידִיי, ןגאלראפ עטאווירּפ יד ףא ןָא טּפיױהרעד טלאפ רע .(: "גאלראפ
 ענעגײא ערעיײז ןטשרע םעלא םוצ ןקורד סָאװ ,עװקסָאמ ןיא "רבח, גאלראפ סניצקא
 .לרעּבָאהּביל א יװ ,רעמ טינ יז אֹּב זיא יײרעגעלראפ עצנאג יד ,ןעגנופאש עטכעלש

 ,ןעמיס ןלעטרָאפ ןייר ןטימ טגנערעג ךיז רימ ןּבָאה ןגאלראפ-סעּפווג יד טול סעּבאגסיוא יד ןלייענַײא םאּב 1

 ויא סָאװ ,"גאלראפ-סקלָאפ, רעד ךיוא טנכעראפ זיא *עוויטארעּפָאָאק עכעלטפַאשלעזעג , !יד ןשיװצ ,רעגייטשא

 .-טפַאשלעזעג-וויטארעּפָאָאק א ראפ טרימאלקָארּפ ךיז טָאה רע רעּבָא ,*ייטראפ-סקלָאפ, רעד ןופ ןעװעג שיטקאפ

 .רוטארעטיל עשִיייטראּפ ןייר ןַײז טקוררעג ץלא ראפ רעקיניײװ *גאלראפ-סקלָאפ , רעד טָאה ,וועגא .ןכעל-

 .2 יז ,(233) 115 ,מונ ,8 {ק) .צט ,*טייצ עיינ..ןרעדָאראמ-רעכיּב--.ןאמכאפ .א :עז (?

 .2 .ז ,(236) 148 .מונ ,טרָאד (3
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 ךיז ןעמענראפ סָאװ ,רעלדנעה'ךוּב לטניּב א רימ ןּבָאה רעגעלראפ עטאווירּפ יד ןשיװצ
 ןענענעגאּב ךיוא ָאד ןעק עמ .וועַיק ,ןַײּפדלָאג .מ ,רעגייטשא ,ךיוא ַיײרעגעלראפ טימ קיטַײצכַײלג
 -ראּב ןופ לעטפעש םירָאפס-למור ןופ רעּבעגסיורא ןוא קינמערָאפסרעכיױמ ןטנאקאּב-טוג ,ןטלא םעד
 ןשיטסינָאיצ םענרעדָאמ ףא רעּביא ךיז טּבראפ ,וועִיק ןייק רעּבירא ךיז טלקעּפ סָאװ ,וועשטיד
 .סערושָארּב עשיטסינָאיצ טימ טלעװ רעד "עָאאזעמ , זיא ןוא "היחתה קורד, :ןעמָאנ

 טייג רעהא ."עכעלטפאשלעזעג, ע עקירּבור רעד ףא ךיז ןלעטשוצּפָא ַײדעק ךָאנ זיא סע
 ."גאלראפ-סקלָאפ, רעד ,טַײצ רענעי ראפ ןגאלראפ עקידנטַײדאּב יד ןופ רענייא ןַײרא
 לקיטש א ןעװעג יא סָאד ,טפעשעג א םאטס טינ ןעװעג זיא "גאלראפ-סקלָאפ, רעד
 -שלדנעמ-םעכאנעמ טימ םימָאכאכ-עדימלאט עשיטסישידִיי ןופ גנומענרעטנוא "עשייידיא ,

 .סעיזנעטערּפ ענעּבירטעגרעּביא
 -סקלָאפ רעשידִיי רעד, :ךיז ןגעװ טגָאז ןיילא "גאלראפ-סקלָאפ, רעד סָאװ ,לשָאמעל ,טָא

 ןּבילּבעג טינ ריש זיא רעפייסאה-םא רעד ...ךוּב ןשידיי םעד ראפ םייה א ןַײז ליוו גאלראפ
 ןאקנאק א יװ ןּבילּבראפ ןענַײז ןטוטיטסניא עלאנָאיצאנ לָאצ עסיורג א ןוא ...רעפייס א ןָא
 סָאד ...רוטלוק רעלאנָאיצאנ רעד ןופ ןעַײזײלק רעד ,ןוּב סָאד יז טלעפ סע :שעי א ןָא
 .רערעהוצ רעַײרפ רעד ןוא דימסאמ רעד ,טנעדוטס רעד ,רערעל רעד ,רעליש רעד ,דניק
 .(טע'רת רדא ,װעיק .1 .מונ טקעּפסָארּפ) "...ךוּב רעייז ןזמוקאּב ןפראד קלָאפ ןָּפ

 סקלָאפ, רעד .סעװָאטאק ףא טינ ןטסָאמראפ "גאלראפ-סקלָאפ, רעד ךיז טָאה טעז עמ יװ
 ךיז רע טמענ ןעמעלא ,"ריטילזיו א זיּב למערעװ א ןופ, ןעניזניא ןעמעלא טָאה "גאלראפ
 ,עיצקודָארּפ-וװארוװע וע ןא טימ א א ןָא גאלראפ א זיא סע .ךוּב ןקיטיונ ןטימ ןגרָאזאּב רעטנוא
 טַײקיזָאלמעטסיס אזא אּב ;טפאשגסיוו רעד ןופ ןגַײװצ עלא ןּפאכראפ ליװ סָאװ ,גאלראפ א
 ּפָארא-גראּב טלקַײקעג ץלא יע לש רעד ,עקאט ךיז רע טָאה .,טַײקנסָאלּפוצ ןוא
 גנאל ךיז רע טָאה ןטרָאד ךיוא ןוא "גאלראפ-ללּכ , רענילרעּב םעד ,לגליג ןטייווצ ןַײז זיּב
 1 ...עקישניּב ןעגנאגעגסיוא זיא ןוא ןטלאהעג טינ

 םעד ןענאמרעד ֹוצ ךָאנ זיא "עטשימעג, עּפורג רעד ןיא ןגאלראפ ערעסערג יד ןופ
 רעד) ,גנומענרעטנוא עטאווירּפ ּבלאה א ךעלטנגײא ןיא סָאװ ,"גאלראפ רעװעיק,
 א ףא סעיױנעטערּפ ךיוא טָאה סָאװ ןוא (לעזַײמ ןעמכאנ זיא רענַײז סָאּבעלאּב רעסעמע
 .גאלראפ ןשירארעטיל

 ,ךיז ןשיװצ ןפמעק ןגאלראפ סעּפורג ענעדישראפ יד יװ / עלעּבאט רעֶד ןופ ןעעז רימ
 ,1921 טּפױהרעּביא ,דָאירעּפ ןטירד םוצ .עטייווצ יד ןסיוטשוצסיורא ךיז טעראטס ייז ןופ רעדעי
 ןקיזָאומעד ןיא ,סעמע .ןגאלראפ עשיטסינומָאק-שַיײטראּפ ןוא עשיכולעמ יד ךיז ןקראטש
 רעּבָא ;סעּבאגסיוא לָאצ עטוילָאסּבא יד ,סעּביס עשימָאנָאקע עקילַײװטַײצ רעּביא ,טלאפ רָאי
 ןש ,ןאלּפ-קורד ןטסעפ א טימ רוטארעטיל עשיטעוװָאס ךרוד ןוא ךרוד סע זיא ראפרעד
 -עפרעדאּב יד וצ טסאפעגוצ סָאמ רעטסלופ רעד ןיא זיא טלאהניא ריא זא ,טדערענּפָא
 1 .ןסאמ ענשאּפערָאה עשידִיי עטטטיירּב יד ןופ ןשינ

 : :ןעעז וצ זיא םעלא םעד ןופ
 עשידַיי לָאצ יד ,ןוּב עשידִיי סָאד .ר .ר .ס.פ ןיא ףוא קראטש טמֹוק רעּבאיטקָא ךָאנ

 -נימ ָאר סָאד ןענַײז סָאד רעּבָא ,1919 רָאי סָאד טרעסערגראפ שֹּפיה טרעװ סעּבאגסיוא
 -ראַּפ עכעלרעגריבניילק ןוא עזאושזרוּב יילרעלָאק ןופ סעּבאגסיוא-ערושָארּב עקידרעוװרעד
 -יווק עשיטסישידִיי ערעדנא ּרערָא ןענאמָאפארג ןֹופ "ןעגנופאש , לָאצ עשּפיה א ,ךעלעייט
 ,טרייטעװָאס רעמ ץלא עיצקודָארּפ-רעכיּב עשידִיי יד טרעװ 1921 ,1920 ןרָאי יד .ןשינעק
 סיוא טרעװ סע ןוא ,קראמ-ָהעכיּב ןשידִיי םעד ןופ רעגרָאזראפ ענעדישראפ יד ּפָא ןלאפ סע
 -פוא רעסעמע רעד .רעכיב עשידִיי ןקורד ןיא סערייקפעה ןוא טַײקיזָאלסעַײרכא רעד טימ
 עטסנרע סָאד סיוא טסקאו סע ןעװ ,ןזע װ-רעכיּב ןשידִיי םעד ןופ רעּבָא גײט ש
 טטײװצ יד ןיא טשרע טמוק--רוטלוק"ןסאמ יד ןגרָאזאּב וצ ףא ךוּב עכעלצונ ןוא
 . .רעּבאיטקָא רָאי ףניפ

: 
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 -וצ זיא עמישער עשיפארגָאילּביּב יד יוזאיו םעטסיס רעד וצ ןעגנוקרעמאּב רָאּפ א
 .טלעטשעגפיונ -

 עשיפארגָאְילּביּב יד ןופ ןעמונעג ןצנאגניא זיא טעּברא רעקיזָאדרעד ןיא עיצאקירּבור יד
 רעד .ר .ס .פ .ס .ר ןיא רעמאק-רעכיּב יד טַײצ עטצעל יד סיורא טזָאל סע סָאװ ,סעמישער
 -ניא סנירומ אש טול טכאמעג ,ןעמאנסיוא עניילק ץוכא ,זיא שיפארגָאָילּביּב ןּביײרשאּב ןפיוא
 -אּב רימ ןּבָאה עּבאנסיוא רעדעי (1/|גוָצץוווּוע 15. 11.--!טזא.וסזיץןוו (.1) 1922. עיצקורטס

 ןענַײז טאלּב-לטיט ןופ טינ ןעמונעג ןענַײז סָאװ ,סעִידעי עלא ,טאלּב-לטיט ןופ ןּבירש
 -אלק ןראפ "נ, ןא טימ טנכײצענּפָא ןענַײז ַײּברעד ,| | ןרעמאלק עקיקע ןיא ןעמונעגנַײרא
 "2, א טימ .ךֹוּב ףָאס רעדָא עליה רעד ןופ ןעמונעג ןענַײז סָאװ ,סעִידעי עניוזא (|ז) רעמ
 טסקעט םענופ ןעמונעג ןעגַײז ,טכארּבעג ןרעװו סע סָאװ סעידעי יד ּבױא ,(|5)
 רעסיוא לאווק ןקיטַײז א ןופ ןעמונעג ןענַײז סעִידעי יד בוא ,(|5) "3, א טימ ןוא ,עפוג
 -לטיט ןופ סעידעי יד ןּבעגרעּביא יונעג טעראטסעג ךיז ןּבָאה רימ .ךוּב םענעּבירשאּב םעד
 ידעק ןריגאדעררעּביא טאלּב-לששט םעד טזומעג רעֹּבָא רימ ןּבָאה זַײװרעטרע .טאלּב
 ןיא ןטלאהעגסיוא םוטעמוא ןַײז ןלָאז גנוּבַײרשאּב רעשיפארגָא;לּביּב רעד ןופ ןטנעמעלע יד
 -עמ עשינכעט רעּביא .לאניגירָא ןטיול ןּבעגעגנָא יונעג זיא עיפארנָאטרָא יד .םעטסיס ןייא
 ןרעמונ יד אֹּב ָאד זיא סָאװ ,סעדוקענ יד ןּבעגרעּביא טנעקעג טינ רימ ןּבָאה רָאנ סעִינ
 ;829 ןוא 660 659 ,619 ,532--530 ,528 ,526 525 ,522 ,410 ,305 ,236 ,221 ,205 ,200 40, 4
 ,"ָא, ןוא "א, יד ןטלאהעגסיוא רַאג טינ ךיוא זדנוא אֹּב זיא עּביס רעקיזָאדרעד רעּביא
 .ןלאניגירָא יד ןיא סָאװ

 רָאי םעד טָאטשנא רימ ןּבָאה עּבאגסיוא רעד ףא ןזיװעגנָא זיא רָאי סָאד ּוװ ןטרָאד
 רימ ןּבָאה ,טארּפ ןשיערּבעה ןיא ןּבעגעג זיא רָאי סָאד בוא ,(...) טקנוּפַײרד א טלעטשעג
 יד .ןרעמאלק עקיקע ןיא טכארּבעג ןוא גנולייצ רעשַיײּפָארײא רעד ןיא טצעזעגרעּביא סע
 םאֹּב ןוא ,עּבאגסיױא רעד ףא עטאד יד ןזיװעגנַא ןעוועג לָאמעלא טשינ זיא ןרָאי עטשרע
 ןלעטשוצטסעפ ןעמוקעגנָא רעווש רעייז זדנוא זיא ןרָאי יד טול סעּבאגסיוא יד ןריּפורג
 ןימ אזא רעדעי טרידוטשעג יונעג רימ ןּבָאה קעווצ םעד וצ .עּבאגסיוא רעד ןופ רַאי םעד
 1 .סיורא זיא סע ןעװ ,עטאד יד טינ ךיז ףא טָאה סָאװ ,עּבאגסיוא

 זיא טּפיױהרעּביא ,עּבאגסיוא רעד ןופ טלאהניא רעד ןפלָאהעג זדנוא טָאה לָאמ ךאסא
 ןרעװ סע סָאװ ,ןשינעעשעג יד טול סָאװ ,סערושָארּב עשיטילָאּפ אּב ןרָאװעג טערעג סע
 -ָאזער ,לשַאמעל ,טקורדעג זיא סע ןעוו ךיוא ךיז ןסױטשנָא לָאמא ןעמ ןעק ;טלדנאהאּב ןטרָאד
 ןופ סעטאד-קורד יד טשרַאפעג ךָאנ ןּבָאה רימ .לגד .א רוטארעטיל-לאוו ,ןרָאפפיונוצ ןופ סעֶיצויל
 .טַײצ רענעי ראפ ןגָאלאטאק יד ןיא ןוא עקידָאירעּפ רעד ןיא ןסנָאנא יד טול סעּבאגסיוא יד

 -- .ןיקשוּפ , 227 .מונ :לשָאמעל ,ןפיוא ןימ אזא ףא ןעגנירדסיוא עטאד יד ןעמ ןעק לָאמטּפָא
 -- ,1918 רָאי סָאד טקורדעג זיא "גאלראפ רעוועיק ,, ,"עלעשיפ ענעדלָאג סָאד ןוא רעשיפ רעד
 ,לכיּב ןקיזָאדמעד ןופ עליה רעד ףא טריסנָאנא ןענַײז סָאװ ,גאלראפ ןּבלעזמעד ןופ סעּבאגסיוא יד
 טקורדעג טנעקעג טינ עליימעמ טָאה ,"גנולמאז -- רעדניק עניילק ראפ, ,241 .מונ ,רעגייטשא
 רימ ןסיורעד סיורא טינ גנולמאז יד זיא 1917 ןיא זא 1918 רָאי סָאד יװ רעטעּפש ןרעװ
 א :.ּפָאק 25 .ּבור 1 טסָאקעג טָאה "רעדניק עניילק ראפ, ,לכיּב סָאד סָאװ ,םעד ןופ ךיז
 רָאי סָאד ןַײז טלָאמעג טנָאקעג טינ ךָאנ טָאה ןַײרּפ רעכיױה אזא ראפ עלעכיּב ןיילק
 .1918 רָאי סָאד טקורדעג זיא סע זא ,ןעמונעגנָא טַײקרעכיז טימ סע ןּבָאה רימ ןוא ,7
 ןלאפעגפיונוצ קידנעטש ךיז ןענַײז רעכיּב יד ןופ סעטאד יד ןגעװ סערָאשאה ערעזדנוא
 רעכיּב עּבלעזיד ףא סעִיזנעצער יד ןיא טנעיילעגסיוא ןּבָאה רימ סָאװ ,סעטאד יד טַימ
 ?סילש א ראפ ןעוועג זדנוא זיא לָאמא .ןלאווק ערעדנא ןופ ןעמונעג סעטאד יד טימ ןוא
 ךעלכִיְּב עקינײא ףא -- לאטעד ןימ אזא עליפא סעּבאגסיוא יד ראפ סעטאד יד ןפערט וצ
 .םעד ןופ ."טע"רּת, רָאי ןפא "םויה , ראדנעלאק-סַײרּפָא רעד ךיז טקורד סע, :טריסנָאנא זיא
 סָאד טקורדעג זיא 1919 רָאי ןפא ראדנעלאק א טריסנָאנא סָאװ לכיּב סָאד זא ,ןעגנורדעג זיא
 ּביױא טשרע ,ןעמיס ןייא ףא טזָאלראפ טינ לָאמנייק ,ךיז טייטשראפ ,ךיז ןּבָאה רימ .1918 רָאי
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 ראפ ערָאשאה רעזדנוא ןטלאהעג/ רימ ןּבָאה ,ןלאפעגפיונוצ ךיז ןענַײז םינָאמיס עכעלטע

 גנולייצ רעשַיײּפָארײא רעד ןיא טארּפ ןשִיערּבעה ןופ עטאד יד ןצעזרעּביא םאּב .קיטכיר

 םישָאדאכ 3 ףא ןָא ךיז טּבױה רָאי עשיערּבעה סָאד סָאװ ,טאהעג ןעניזניא רימ ןּבָאה

 טימ 60 ,59 ןרעמונ יד עקאט ןּבָאה רעּבירעד ןוא ,רעלאנָאיצאנרעטניא רעד יוװ רעירפ

 -יגער ,יונתולגל חמ"תתא ןושח רמ, ןיא "ונתולגל חמ"'תתא ירשת, ,גנונעכייצאּב רעד

 ףא רימ ןּבָאה רעדנוזאּב לאפ רעדעי ןיא יוזא .1917 רָאי ןופ רעכיּב יד ןשיװצ טרירטס

 .עּבאגסיוא רענענישרעד רעד ןופ עטאד יד טלעטשעגטסעפ םינאפיוא ענעדיישראפ

 עמינָאנא יד ןופ סעילימאפ יד ןקעדוצפוא ,ךעלגעמ טַײװ יװ ,טעראטסעג ךיז ןּבָאה רימ
 יװ ,טנאקאּב רעמ זיא רערעייז םינָאדװעסּפ רעד טָאװ ,רעּבַײרש אּב ,וועגא .םירּבאכעמ

 ןּבָאה ,"םירָאפס-רעכיומ עלעדנעמ, ,"םעכיילא-םעלָאש, ,רעגייטש א ,עילימאפ עסעמע רעייז

 .עילימאפ רעד טול טינ ןוא םינָאדװעסּפ ןטיֹול ןטלעטשעגסיוא רימ

 ,רעגייטשא .טַײקשירָאטוװא עװיטקעלָאק סָאד טעּברא רעזדנוא ןיא טריפעגנַײא ןּבָאה רימ

 -לעזעג א ,טלאטשנא רעסיװעג א טזָאלענסױרא טָאה סע סָאװ ,עּבאגסיוא עמינָאנא ןא
 (1 .רעדייס-זייּבפעלא ןיא ןעמָאנ רעייז ףא טלעטשעג סע רימ ןּבָאה ייטראּפ א ,טפאש

 סע ןעוו ,ךעלגעמ טַײװ יװ ,ןּבעגנָא טימעג ךיז רימ ןּבָאה ,רעכיּב עטקורדעגרעּביא אֹּב

 -אלק עקיקע ןיא טכארּבעג רימ ןּבָאה סעידעי עקיזָאדיד .עגאלפוא עטשרע יד סיורא זיא

 .עגאלפוא רעד ןגעו ךיז טדער סע ּוװ ,טרָא ןפא ךַײלג ןרעמ

 ןענַײז ,רעטעמיטנאס ןיא סעּבאגסיוא ענעּבירשאּב יד ןופ טאמרָאפ םעד ןטסעמ םאּב

 רעדָא דנוּבנַײא םעד ןטסעמ וצ עיצקורטסניא רענעמונעגנָא רעד ןופ ןטָארטעגּפָא לסיּבא רימ

 -ָאסקאס-שילגנע יד ןופ ןעמונעגרעּביא ויא טַײקשירָאטװא רעווי:קעלָאק רעד טול רעכיּב ןּבַײרשאּב סָאד (1

 ,ןפארגָאילּביּב ןוא ןראקעטָאְילּביּב עשיג

 ןעװעג סע זיא ןטעּברא עשיפארגָאָילּביּב לָאצ א ןיא ,סַײנ ןייק טינ סע זיא עיפארגָאְילּביּב רעשיסור רעד ןיא

 יד .ןפארגָאילּביּב עשינָאסקאס-שילגנע יד אֹּב רערײא ןרָאװעג טצונעג רעקיניײװ ךאסא זיא סע רעּבָא ,טעדנעװעגנָא

 -מעז יר יװ ,ןטלאטשנא עלעִיציפָא ראפ רָאנ ,טַײקשירָאטװא עוויטקעלָאק יד ןעמונעגנָא ןּבָאה ןפארגָאָילּביּב עשיסור

 -רָאי ענערישראפ .ןעמענ ײלרעלָאק רעטנוא זַײװסעִירעס רעכיּב ערעײז ןזָאלסיורא ןגעלפ סָאװ ,.דנא ןוא סעווטס

 -ענָא לאירעטאמ ןשּפיה ןקיזָאדמעד ןעװעג לָאז עמ ןעוו .לגד .א סערושָאוּב ערעלוּפָאּפ ,סנּבשעכעוװניד ,רעכיּב

 ןרָאלראפ ךיז טלָאװ ,רערײס-זייּבפעלא ןיא ךוּב ןופ לטיט ןטיול ייז ןלעטשוצ ןוא סעּבאגסיוא עמינָאנא ראפ ןעמ

 ךיז טקינייראפ רעּבָא טַײקשירָאטוא עוװיטקעלָאק יד ןצונ םאּב .עירעס רעד ןופ טַײקכעלטַײהנײא ןוא טַײקצנאג יד

 .סיורא סע טיג סָאװ ,טפאשלעזעג רעד ןופ ןעמָאנ ןרעטנוא -- לּפעק ןייא רעטנוא לאָירעטאמ רעד

 עמינָאנא ןיא ןקורוצסיורא -- םעטסיס עשישטַײד יר ןעמונעננָא ןעוועג זרנוא אֹּב זיא עיצוילָאװער רעד ויּב

 ןמפוזטא- :עז װיטאנעמָאנ ןיא וויטנאטסּבוס ןטשרע םער וצרעד ןעמ טצונ װָאר סָאד .*טרָאװ:-גָאלש , א סעבאגסיוא

 (0םסם {0ז 04וס 8/קמהמסשפסמסמ 162681026 ף6ז ן{'זײטֿפ8ו80חשמ 810110106468, סז:טמ, 1912, 180 8

 א ןַײרא טגָאוט רעכיּב יד ןרעדיײססיוא ןפיוא אזא זא ,ןזיװרעד סָאה קיטקארּפ עשינאקירעמאישילגנע יד

 רערעי טינ זיא ,ויעגא ;טרָאװ-גָאלש םעד ןלאווסיוא םאּב טַײקַײרּפ רעוויטקעיּבוס עקילעפוצ רעד רעּביא רעטנָאלּפ

 ךוּב סָאד ןכוז םעד טול ןוא ןעקנערעגראפ גנירג סע טעװ רענעײל רעד סָאװ ,טרָאװ-גָאלש רעקיסאּפ א ָאד לָאמ
 .טַײקשירָאטװװא עװיטקעלָאק יד רעסעּב ןקעטָאְילּביּב ענאקירעמא-שילגנע יד ןיא ןעמ טכיורּב רעּבירעד .גָאלאטאק ןיא

 -עגנָא זיא ןטרָאד .םאגנימריּב ןוא לוג ןיא ןרָאפפיונוצ-קעסָאְילּביּב ןעמוקעגרָאפ זיא טרערנוהרָאי ןקירָאפ ףָאס
 -ָאפ ןופ ןרָאי רעקיצפוש יד ןופ ןיוש ןריקיטקארּפ סָאװ ,סעקעטָאְילּביּב עשילגנע יד ןופ םעטסיס יד ןרָאװעג ןעמונ
 יר ויא זרנוא אּב .עיצקורטסניא ןא םעד ןגעװ סיורא זיא 1908 רָאי סָאד .טַײקשירָאטװא עוויטקעלָאק יר .הרָאי ןקיר

 ,.אאע:אההה הסדסואוסמ"* יד ןיא סעּבאגס'וא ,עשיפארגָאָילּביּב עלעֶיציּפָא יד ןיא ןעמונעננָא טַײקשירָאטוװא עוויטקעלָאק

 רָאטװא ןויטקעלָאק םעד ןריפנַײא רָאפ ךיא סגײל ,84ז820/74482* לכיּב ןַײז יא ןירומאש .וא .עי
 עשיטקארּפ טָאה עמעטסיס ץעקיזָאדיד .1908 ןופ ץעיצקורטסניא רעשינאקירעמא-שילגנע רעד טױל ןצנַאגניא
 .טנורג ןשיטערָאעט א ךיוא ןוא ןקע ווצ

 סָאװ ,רעד רָאנ זיא רעּבאכעמ רעד זא ,סיוא ןשטַײט סָאװ ,רענאקירעמא יד ןופ געװ ןפא ןיינ ןלָאז רימ ּביוא

 ןענעכער רימ סָאװ ,סָאד ריואטגערפעגּפָא ןַײז ךָאד טלָאװ ,,406 יאזווסז 01 8 0001* -- ךוּב סָאד ןּבירשעגנָא טָאה
 ריט זא ,סע טסיײה .לגד .א רָאטאמאלקעד ,עיטאמָאטסערכ א ןופ רעלעטשפיונוצ םעד רעּבאכעמ ןראפ גנאלנופ ןיוש

 ןעוועג םעריוג טָאה סָאװ ,םענעי רימ ןטלאה רעטווא ןראפ :רעטװא ןשיפארגָאְילּביּב ףירגאב םעד רעטיירּב לסיּבא ןעמענ

 עּבאגסיוא ןא זיא רעּבירעד .ןענישרעד לָאז עּבאגסיוא יד זא ,רעקריװטימ רעשיגָאלָאעריא-טּפיױה רעד ,סיורא לָאז ךוּב סָאד

 רעד זא ,ןענעכער ןעמ ףראד עּבאגסיוא אזא ,טפאטלעועג א רעדָא עיצאזינאנרָא-ײטראּפ א סיורא טזָאל סע סָאװ

 ,סױרא לָאז עּבאגסיוא יד זא ,וצרעד טכארּבעג טָאה סָאװ ,טפאשלעזעג רערָא ײטראּפ עקיזָאדיד ָאד זיא רעטווא
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 יד ןלאפ ןצנאגניא טזָאלעג ןוא לגיּפשצאז םעד זױלּב ןטסָאמעג ןּבָאה רימ--ךוּב ןופ עקּפאּפ
 סָאװ ,ןופרעד ךיז טמענ סע .ןּבשעכ ןיא ןעמונעגנַײרא טינ .ריּפאּפ עקידייל סָאד -- ןדנאר
 -קורד יד טגירק סָאװ ,רעגייטשא ,רעמאק-רעכיּב רעד וצ ןכַײלג טנעקעג טינ ךיז ןּבָאה רימ
 יד .עּבאגסיוא רעדעי ןופ סיירג עכעלריטאנ יד טָאה ןוא קורד ןופ טשרָאקָא עיצקודָארּפ
 ,"שיילפ ןזיּב , ןטינשעגמורא קראטש ןעװעג ווָאר סָאד ןענַײז טגָאמראפ ןּבָאה רימ סָאװ ,סעּבאגסיוא
 -צאז םעד ןטסָאמעג רימ ןּבָאה ,םעטסיס רעד ןופ טַײקכעלטַײהגײא רעד ּבילוצ רעּבירעד זיא
 דָאירעּפ םעד ראפ סנגיוּבקורד יד ןלייצסיוא םאֹּב .ןראילּפמעזקע ערעזדנוא עלא ןיא לגיּפש
 -נאּבראפלא רעטירד רעד ףא ןעמונעגנָא זיא סָאװ ,עיצקורטסניא רעד אּב ןטלאהעג ךיז רימ ןּבָאה
 ןופ ןטָארטעגּפָא רָאניןענַײז רימ .ןרעמאק-רעכיּב יד ןופ סרעטקעריד יד ןופ גנוטאראּב רעשיד
 ןצנאג א ראפ ןענעכער ןגיוּב ןלופ ןייק טינ זא ,טגָאז סָאװ ,טקנוּפ םעד ןיא עיצקורטסניא רעד
 יװ רעמ טינ וָאר סָאד ןטלאה סָאװ ,סעּבאגסיוא ערעזדנוא ןופ טַײקשיפיצעּפס רעד רעּביא .וגיוּב
 טלָאװ ,עּבאגסיוא ןא ףא ןגיוּב ןּבלאה א וצ ןעוועג רעטאוועמ ןטלָאװ רימ ןעוו ,ןגיוּבקורד א
 -קורד לָאצ ערעזדנוא ןוא .צָארּפ 50 וצ טאמיק טכיירגרעד טלָאװ סעָאט רעד זא ,ןעמוקעגסיוא
 .לָאצ רעשיטקאפ רעד טימ ךַײלגראפ ןיא טרעסערגראפ טפלעה א ףא ךיז טלָאװ סנגיוּב
 ,ןגיוא יד רעטנוא ןּבירשאּב ןענַײז סָאװ ,514 ,513 ,204 ,171,95 ,93 ,50 ,42 ,35 ןרעמונ יד אּב
 טינ רעּבירעד ןענַײז ןוא ןטַײז לָאצ יד רעדָא טאמרָאפ רעייז ןייגרעד טנָאקעג טינ רימ ןּבָאה
 .(1 סנגיוּבקורד יד ןֹופ ןּבשעכ ןיא ןַײרא

 ןופ ןעמָאנ ןפא רַאנ ,רעּבאכעמ ןופ ןעמָאנ ןפא טינ טלעטשעג רימ ןּבָאה סעיפארגָאיּב
 ,ןּבירשאּב טרעװ סָאװ ,ןָאזרעּפ רעד

 סָאװ ןּבָאה לָאז רענעיײל רעד יידעק ,ערוש עטשרע יד ןּבעגעגנָא רימ ןּבָאה רעדיל אּב
 .דיל םענעּבירשאּב ןופ םטיר ןגעוו ףירגאּב א ראפ זיא טינ סע

 ןיא טכארּבעג רימ ןּבָאה ,סעּבאגסיוא יד ףא ןעװעג ןענַײז סָאװ ,ןעגנוזָאל ,ןזיוועד יד
 טצריקראפ ןגעוו טַײקצרוק ןופ רימ ןּבָאה ַײּברעד ,ןרעמאלק עקידכעלַײק ןיא ןוא ךעלסיפ-ןזנעג
 -ָארּפ , ;טניימ סָאד סָאװ ,(י... רעיראטעלָארּפ,) : רָאנ ,רעגייטשא ,ןעגנוזָאל עטנאקאּב-טוג יד
 *!ךיז טקינייראפ ,רעדנעל עלא ןופ רעיראטעל

 ןוא גנוטלאווראפ רעד ןעקנאדאּב וצ טַײהנגעלעג רעד אּב ָאד ךָאנ זיא וויוכ רעזדנוא
 סיקסוועשטניװ סירָאמ ףא קעטָאילּביּב רעלארטנעצ רעשידִיי רעד ןופ רעטעּבראטימ יד |

 ןוא רעכַײר רעיײז טימ טעּברא רעקיזָאדרעד וצ זדנוא ןענידאּב ראפ וװעיק ןיא ןעמָאנ
 .סעּבאגסיוא עשידָאירעּפ ןוא רעכיּב עיצקעלָאק רעלופטרעוו

 :ןעגנוצריק ערעזדנוא

 .עווקסָאמ---(מ) .םָאנָארנא---.רגא

 .קסנימ-- (.נימ) ןזיװעגנָא טיג זַײרּפ יד ,זַײרּפ ןָא---(.ּפ.א)

 .גרוּברעטעּפ---.ּבטּפ י  .רעטקָאד---.ר'ד

 .הארגָארטעּפ---.גרטּפ ,טאלּבנכָאװ---.ּבוו

 ,רעסעּפָארּפ ---.ּפָארּפ .לאנרושז---.שז

 .וועיק---(ק) ,גנוטַײצגָאט---.צט

 .ווָאקראכ ---{כ)
*, 
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 (:ינטיווק .י ןוא רענטאר .ז

 1921--1917 ןרָאי יד ראפ .ר .ר .ס .פ ןיא ךוּב עשידִיי סָאד

 פט 7

 עיגילער .רוטארעטיל עזעיגילעריטנא .ן

 .ד ;קסװאלסאז ,}

 .ןםינָאּבאר יד ןגעק טעלפמאפ א| .םינּבר יד רעפטנע'נא .ןטייקינייר עטכעוושראפ ...
 .ןיּפָאק 6 זַײרּפןפ .ז 8 .(9 א 18) .(ת6 7) ."טלעוו יד, ,"דנוּב; ןופ גַאלרעפ ,גרוּברעטעּפ

 .(לקסנאמעג) װואדלעז ,2
 ,ךאז-טאווירּפ א עיגילער יד -- .ן19171/

 .ּפאק 15 זײרּפ .ז 15 .(9 6 14) .(א: 1) ."טלעוו יד , ,"דנוּב, ןופ גלארעפ ,גרוּברעטעּפ

 .ברה ;ח ? בוסוטמ = -
 .אישק עטלא יד רעדיוװ ךאד טּביילּב .רעפטנע ןייא ףיוא רעפטנע ןייא ...
 ,"ןטייקינייר עטכעוושרעפ -- יקסוואלסאז , ףא רעפטנע ןא|+ .(דעיל רעטנאקעּב ןייא ןופ)
 : .ן1 26 עז

 -ןיּפ .א| .ז 15 ,(119416) .קאינרעשט ןוא רעקסירּב .מ קורד ,רּבחמ ןופ גאלרעפ .ּבוג וואגינרעשט ,רעטסא

 ןעייטראּפ עשיטילָאּפ .וו
 "דנּוּב, .1
 "ייטראּפ-סקלָאפ, 2
 ("ס "י ןוא "ס "ס,) "עטקינייראפ, 3
 "ןעיצ-יילאיוּפ, 4
 ייטראּפ עשיטסינָאיצ 5
 ענעדישראפ 6

 "הרטניבק-1

 ."דנוּב, רעטעּברא רעשידיא רענײמעגלא .ּפ .א .ד-ס .ר) 4
 ,םרָאפטאלּפילהַאװ רעזנוא ..,

 .(*...רעיראטעלארפ,) .ן.ּפ .א| .ז 8 .(12 א 19) .(א 5) ."טלעוו יד, ,"דנוּב , ןופ גַאלרעפ ,ן5. 1.

 .ןטלאּפש 2 ןיא טקורדעג

 ןרָאי יד ראפ .ר .ר .ס .פ ןיא סעּבאגסיוא עשידִיי עמישער א טקישעגוצ טָאה (עװקסָאמ) ר ענטאר .ז 4

 םעד טריזיטאמעטסיס ןוא טצנאגרעד ,טרילָארטנָאק טָאה ינטי װק .י .זייּבפעלא ןכָאנ טלעטשעגסיוא ,1927--7

 .ןרָאי יד ןוא סעקירּבור יד טול טָאטשעגסױא ,לאלרעטאמ

 ּוװ טרָאד .לג .ד .א טרָא-קורד ,רָאי םעד םיריקעמ ערעדנא טיול טלעטשעגטסעפ ךָאנ טָאה ינט י װק .י

 ,עגאלפוא רעטשרע רעד ןגעװ סעִידעי יד ןוא סעיזנעצער יִד טכארּבעג טָאה רע ,עפוג עּבאגסיוא רעד ףא טלעפ סָאד 4
 טכאמעג ,ןעמינָאדװעסּפ ,ןלוטיט עטלעטשראפ טקעדעגפוא ,עגאלפוא רעטייווצ א ןיא טקורדעג זיא ְךוּב סָאד ּבױא =

 סעד טרעהעג עיצקאדער ענימעגלא יד .טעּברא רעד ֹוצ ריפנַײרא םעד ןּבירשעגנָא ךיוא טָאה ןוא .ןעלטעצכוז יד -
 .עיצקאדער

 וע וו--7
 / .גרעברעביל ? יב



, 

 ,ר ר .ס ךפ ךיא ךוב עשידִיי סָאד -ינטיװק .י ןוא רענטאר .ז 372

 ."דנוּב, רעטײּבר א רעשידיא רענײמעגלא .פ-א .ד .ס .ר/ 5
 .ןסאמ עשידיא יד ןופ ןסערעטניא יד ןֹוא ראפנעמאזוצ רעשידיא רעד ...

 .ּפאק 20 זײרּפ .ז 15 .(14418) ."דנוּב, ןופ יירעקורד ,"דנוּב, ןופ .ק .צ ,קפנימ

 ן"דנוב רעטיײבוא רעשידיא רענײמעגלא פד-.א .ז ס ר 6
 / ןיא ןעלהאו יד וצ "דנוּב, ןופ טעטימאק רעװקסאמ ןופ םראפטאלפ-להאוו יד ...
 ,גנוטלאוורעפ הלהק רעשידיא רעד

 ןפ .אְו .ז 6 .(14 א 20) ."סערגארּפ , יירעקורד ,ד א ר א ג וו אנ - .נ

 ."דנוּב, רעטַײּברא רעשידיא רענײמעגלא .ּפ .א .ד-.ס ר .?
 .ןילאו ןיא "דנוּב, ןופ ץנערעפנאק עיירפ עטשרע יד --ןופנדװ א

 - יז 8 :(112618) ."דנוּב, ןופ .קורד ,"דנוּב, ןופ טעטימאק-לאינרעּבוג רענילאוו ןופ עּבאגסיוא ,װ עי ק

 .("...רעיראטעלארּפ ,) .ּפאק 25 זײרּפ

 ."דנוּב, רעטײּברא רעשידיא רענײמעגלא -ּפ .א .ד-.ס 0 8

 ,גנולמאזרעפ-סגנודנירג רעניארקוא רעד וצ "דנוּב , ןופ םראפטאלּפ יד -- .ן1917|*
 5 1 *6 21) .ײרנוּב, ןופ .קורד ,דנאלסור-םורד ראפ "דנוּב , ןופ טעטימאקידנעגעג ןופ עּבאגכיוא ,וװ ע י ק

 .(" ...רעיראטעלארּפ ,) .ז 4

 -יל ןיא "דנוּב. רעטײּבּרא רעשידיא רענײמעגלא .ּפ .א .ד-.ס ר)

 .ןדנאלסור ןוא ןןליופ} ןעלוּפ ,עט

 -יטארקָאמעד-לאיצָאס רעדנעלסור רעד ןופ סםַארגָארּפ יד ."דנוּב , ןופ םארגארּפ יד ...

 .עגַארפ רעל|אנ|איצאנ רעד ןיא "דנוּב  ןופ םַארגָארּפ יד .ײטרַאּפ-רעטַײּברא רעש

 -ארּפ ,) ,ּפאק 12 זיײרּפ .ז 8 .(13 6 21) ."*דרנוּב , ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ ןּבעגעגסיורא ,|פי 1)

 (* ...רעיראטעל

 ןונוב רעטץברא;ירצעשיהדיא רענײמע גלא ;8  .א ,ד-:ס .רו 0

 ."דנוּב, ןופ ץנערעפנאק רעט-א רעד ןופ סעיצולאזער יד -- |191715
 " .ּםאק 12 זיײוּפ .ז 8 ,(20*13) .ןאסלעּבָא .קורד ,ד א רגארטעּּפ

 ."דנוּב רעסײּברא רעשידיא רענײמעגלא ,ּפ ,א ,ד-,ס ,ר| .11

 .(א6 2) "דנוּב, ןופ ץנערעפנאק א ןופ סעיצולאזער ..
 ,ּפאק 15 זַײרּפ .ז 8 .(15 }א 22) .ןאסלעּבא קורד ,ד א ר גא רטעּפ

 (ם יה הענ;לרכ 2

 .רעטייּברא יד ןוא גנוטלאווראפ-טאטש יד -- ,ן1917ן:

 .עלארפ,) , פאק 10 זײרפ .ז 8 4104 19) .(א: 3) ."טלעװ יד , ,ידנוּב. ןופ גַאלרעפ ,ן5 ז.}

 : (* ...רעיראט

 ."םארגארּפ עלאּפיצינומ רעזננואא :טל אהניא

 .א ןישוערעמ 3
 ."םזינויצ ןוא "דנּוּב , ...

 רעטײגרַא ןופ טָאר רעסערָא ןופ קווד ארנוּב, ןופ טעטימָאק רעסערָא ןֹופ ןּבעגעגסױרַא .סע דא

 -יּברא רעשיטארקאמעד-.צאס רעדנעלסור , ;ײ*...רעיראטעלארּפ ,) .פאק 30 זײרּפ .ז 47 .(13,18) .ןטאטוּפעד

 .("רנוּב ; רעטיײּברא רעשירדיא רעניימעגלא -- יײיטראּפ-רעט

 ייטראּפ-סקלָאפ, 2

 י ,װָאחינרעש0 4

 : ?ײטרַאּפ סקלָאפ עשידיא יד ליוװ סאוו ...
 .(8 ן* 12) ."היחתה . יײרעקורד ,*ײטרַאּפסקלָאפ רעשיריא,, רעד ןופ טעשימָאק רעװָאקרַאח ,וװ ָא קר ַא ח

 ר ה .ּפמאק 15 זיירפ ,ז 3

 .|ײקלָאפ סָאד , גנוטַײצ רעד ןופ טקורדעגרעּביא|

 יא ."יטראּפ-סקלאפ .דיִא) ,5
 : 2 יא עשיריא , ענעועוועג} *ייטראפ- סקלאפ רעשיריא, רעד ןופ םראפטאלּפ יד ..,

 = ו---7
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 3--ינוי 30 ,עװקסָאמ ןיא ץנערעפנָאק-סננודנירג רעד ףיוא ןעמונעגנָא ,|"גנוגינייאראפ

 ,1917 ילוי
 ."ײטראּפ-סקלָאפ רעשידיא , רעד ןופ טעטימָאק-סנָאיצאזינַאגרָא ם'נופ ןעבעגעגסירא ,דארגארטעפ

 ,ּפָאק 15 זײרּפ .ז 12 .(9 4 14)

 ן'יטראּפ-סקלאפ .דיא,)
 ןופ ץנערעפנאק רעטשרע רעד ףיוא ןערָאװעג ןעמונעגנָא ןענַײז סאוו ,סעיצולאזער ...
 עװקסָאמ ןיא (?גנוגינייאראפ עשיטארקָאמעד עשיריא , ענעזעוועג) "ייטראּפ-סקלאפ רעשידיא , רעד

 ,1917 ילוי 3-- ינוי ןעט-ס0
 ,"ייטראּפ-סקלאפ רעשידיא , רעד ןופ טעטימָאק-סנָאיצַאזינַאגרָא ם'נופ ןעּבעגעגסױרַא ,ד א ר ג ָא ר ס עפ

 .ּפאק 25 זײרּפ ."גאלאטאק, .ז {2| + 19 .(82613) .װעיק ,ןאמרעּבואלג ייּב טקנודעג

 (".ס .י. ןוא ".ס .ס,) "'עטקינײראפ, 3

 .בקעי יקסניצשעל
 .ןעגנורעדאפ עלאנאיצאנ ערעזנוא -- .ן19171*

 .ס .ס ײטרַאּפ-רעסייּברַא רעשיטסילאיצָאס רעשיריא רעטגינײיאראפ רעד ןופ .ק .צ ןופ ּבַאגסױא ,וװ ע י ק

 .ּפאק 20 זײרּפ ,ז 38 .(9 לא 13) ."טייצ עיינע .קורד ,.ס .י ןוא

 .ן*.ס .ס,}

 ,עווקסאמ ןיא ץנערעפנאק-ייטראּפ רעט-6 רעד ןּופ ןעסולשעּב ןוא סעיצולאזער -- ן1917ו
 ,1917 לירּפא ןעט-6--2 םעד

 .ןַאמזָאק .מ ןֹופ קורד ,ן".ס .ס,| ייטראּפ רעד ןופ טעטימאק-לארטנעצ ן'כרוד ןע ּבעגעגסיורא ,ס ע ד א

 -ייּברא עשיטסילאיראטירעט-שיטסילאיצאס עשיריא , ;"...רעיראטעלארּפ ,) .ּפָאק 15 זײרּפ .ז 20 )92414(. 

 ,(".ס .ס,) ײטראּפ-רעט

 "8. ,ס

 ,עווקסאמ ןיא ץנערעפנאק-ײטראפ רעט-6 רעד ןופ ןעסולשעּב ןוא סעיצולאזער ...
 .1917 לערּפא 2

 -קאּב םולש קורד ;(*.ס .ס,ע) יײטואפ רעד ןופ טעֿפימאק-לארטנעצ ן'כרוד ןעּבעגעגסיורא .ע וו קס אמ

 -עלארּפ. ;'("ס .ס.) ײטראּפ-רעטיײּברא עשיטסילאיצאס עשידיא ,) .ּפאק 20 זײרּפ .ז 15 .(92,18) .ןייטש
 ֵ .(* ...רעיראט

 "'ןעִיצ-ײלאיופ, 4

 .ּב ,וװָא כָא רָא ּב
 .טייקכילקריו רעד וצ םינּפ ןטימ .{191715

 -(413)8) .("ןויצ-ילעוּפ,) .ּפ .א .ד-.ס .א רעד ןופ יירעקורד ,ן"רעמאה רעד, גאלראפ ,ע וו ק ס ָא מ|

 .ּפאק 8 זײרּפ .ז 1

 .װָאכָארָאּב .ּב/ ןינאד
 גאלראפ ,ץנליװ :עּבאגסױא עטשרעװ .עּבאגסיוא עטריפ .ןויצ-לעוּפ יד ןעליו סאוו ...
 +.טס+06 ,"רעמאה,

 ;("ןויצ-ילעופ,) .ּפ .א .ד-.ס .א רעד ןופ יירעצעז ,"רעמאה רעד. גאלרעפ ,ע וװ קס אמ ןוא| ײעיק

 .ּפאק 25 זײרּפ .ז 16 .(92612) .ןאמרעּבואלג .ה ייּב טקורדעג |

 .("ןויצ-ילעופ,) .ּפ .א .ד - .ס .אֹנ
 .גנולמאזראפ-סגנודנירג רעשיניארקוא רעד וצ םרָאפטַאלּפ-לַאװ רעזנּוא ...

 .ז 8 .(112416) .("ןויצ-ילעוּפ ,),.ּפ .א .ד-.ס .א רעד ןופ .ק .צ ןופ יירעצעז ןוא עּבאגסיוא ,וװ עי ק

 .("ךיז טגינייאראפ ,סעיצאנ עלא ןופ רעיראטעלארפ ,) .ּפאק 10 זיירפ

 ן("ןויצ-ילעופ,) .ּפ .א .ד-.ס .א|
 .(אי 7 לטעצ) ראפנעמאזוצ ןשידיא ןשידנעלסורלא םוצ םרָאפטַאלּפ-לַאװ רעזנּוא ...

 .ז48 .(12616) .(*ןויצ-ילעוּפ) ,ּפ .א .ד-.ס .א רעד ןופ .ק .צ ןופ יײרעצעז ןוא עּבאגסױא ,װעיק

 .(-...סעיצאנ עלא ןופ רעיראטעלארּפ ,) .ּפאק 10 זײרּפ

 וו-- 17 ;



 : יג ר : : /
 ר* ז .

 שמן - .ר .ר .ס .פ ןיא ךוּב עשידִיי סָאד--ינטיװק .י ,רענטאר .ז 274

 ן ן('ןויצ-ילעופ) .ּפ .א .ד-.ס .א,| 4
 ןופ םודנאראמעמ רעד) לאנאיצאנרעטניא רעד ןוא טאיראטעלארּפ רעשידיא רעד ...
 ,(לאנאיצאנרעטניא םייּב עיצאגעלעד רעשיטסיניויצ-:לעוּפ רעד

 .ןפ .א| יז 31 .(92414) .("ןויצ-ילעופ) .ּפ .א .ד-.ס .א רעד ןופ ירעצעז ,ארויּב-סדנאּבראפ ,װעיק

 רעטנוא ךיז טגינייאְראפ ,רערנעל עלא ןופ רעיראטעלארּפ עשיריא , ;"...סעיצאנ עלא ןופ רעיראטעלארּפ ,)

 .("!ןויצ-ילעופ.  ןופ ןָאפ רעד

 ן('ןויצ-ילעופ) .ּפ .א .ד- .ס .א ,5
 7 .גנולמאזראפ-סגנּודנירג רעד ּוצ םרָאפטאלּפ-לַאװ יד ..

 יא םישרוי יד ןופ יייעקורד 2 ןויצ-ילעופ,) .ּפ .א .ד-.ס .א רעד ןופ .ק .צ ןופ עּבאגסיוא ,װעיק
 ןופ רעיראטקלארּפ עשיריא } *...סעיצאנ עלא ןופ רעיראטעלארפ ,) .| ּפ.א} .ז 12 .(105415) .דלעֿפנעש .י

 נ יט אט ןופ ןהאפ רעד רעטנוא ךיז טגינייאראפ ,רעדנעל עלא

 ן('ןויצ-ילעוּפ,) .ּפ .א .ד.ס .א)| 6
 -לאיצאס רעשידיא רעד ןופ גנולמאזראפ- סגנּודנירג רעד ּוצ םרָאפטאלּפ-לַאװ יד ,,

 .(" ןויצ-ילעוּפ ,) ייטראּפ רעשיטארקאמעד

 .פאק 12 זײרּפ .ז 15 .(11416) .("ןויצ-ילעוּפ ,) .ּפ .א .ד-.ס .א ןופ יירעצעז ןוא עּבאגסיוא .וװ ע י ק

 / .("..רעדנעל עלא ןופ רעיראטעלארּפ עשידיא ,, ;ײ...סעיצאנ עלא ןופ רעיראטעלארפ ,)

 ןסויצ-ילעוּפ) .ּפ .א .ד-.ס .א|/ ,7
 ײטראֿפ-רעטייּברא עשיטארקאמעד-לאיצאס עשידיא יד טגנאלרעפ סאוו -- ,1191715
 .(םרָאפטאלּפ-להאוו עלַאּפיצינומ) ןעגנוטלאוורעפ-טדאטש עיינ יד ןופ (*ןויצ-ילעוּפ,)

 א .קאינרעשט ןוא רעקסירּב .קורד ,-ןויצ-ילעוּפ , טעטימאק רעגידברעמ-םורד גאלראפ ,וו ע י ק

 .ּפאק 5 זײרּפ .ז 8

 .ן(*ןויצ-ילעוּפ,) .ּפ .א .ד-.ס .א,| ,8

 ײטראֿפ-רעטעּברא רעשיטארקָאמעד-לאיצָאס רעשידיא רעד ןופ םַארגָארּפ יד ..
 ,(" ןויצ-ילעוּפ ,)

 .ןאמרעּבואלג אֹּב טקוררעג ,("ןויצ-ילעופ.) .ּפ .א .ד-.ס .א רעד ןופ יירעצעז ןוא עּבאגסױא ,װעיק

 ,רערנעל עלא ןופ רעטעּברא עשיריא ,ײ...סעיצאנ עלא ןופ רעיראטעלארּפ.) .ּפאק 25 זײרּפ .ז 16 .(97413)

 .(*!ןויצ-ילעוּפ , ןופ ןהאפ רעד רעטנוא ךיז טגינייאראפ

 ויש -ילצימ;) 8; ;א .דה סא 9
 -לאיצאס רעשידיא רעד ןופ רהאפנעמאזּוצ ןעשיסורלא ןעטירד ןופ סעיצוילאזער ...
 .דנאלסּור ןיא ("ןויצ-ילעוּפ ,) ייטראּפ רעטייּברא רעשיטארקאמעד

 .ןיפ .א| .ז 16 .(102415) .(* ןויצ-ילעופ .) .ּפ .א .ד-.ס .א רעד ןופ יירעצעז ,"רעמאה רעד, גאלרעפ ,װעיק

 .("ןויצ-ילעופ,) .ּפ .א .ד-.ס .א 0

 רעשיטארקאמעד-לאיצאס רעשידיא רעד ןופ ץנערעפנאק רעד ןופ סעיצולאזער יד ..
 ,לירּפא ןעט-10--4 עווקסאמ ןיא ('ןויצ-ילעוּפ,) ייטראּפ-רעטייּברא

 .(613)8) .רלעפנעש .י םישרוי יד ןופ קווד ,ןײןעַיצ-יילאיופ .} טעטימאק רעוועיק ןופ עּבאגסיוא ,וװ ע י ק

 .("..ןענאיצאנ עלא ןופ רעיראטעלארּפ,) .ּפאק 10 זײרּפ .ז 6

1. 4 ' 1 * ' 

 .א6 1 טפעהלמאז .,אניטסעלאּפ ...

 .(117618) זעװ. .אאמ. 6684. .116ױ81806 אסאצסשזאס" ,"רעמאה רער, גאלרעפ ,װעיק ןוא ע װק סאמ

 .|.ּפאק 80 .ּבֹור 1 זײרּפ| ,ז 8

 .ןוירוג-ּב .י ,װָאכָארָאּב .ב ,ונבא ,תוכרב .ז יב צ-ןּב .י :ןעלקיטוא

 ;.םלש 2

 .עּבאגסיוא עטשרע .ןעטסינויצ יד רעפטנע א-- .ן191714

 רעגושטנעמערק רעד ןופ עּבאגסיוא ,-קנארעג רעשיראטעלארּפ רעד, גאלרעפ ,ןגושטנעמערוק}

 ,פאק 5 זײרּפ .ז .8 .(12 א 18) .("ןויצ-ילעוּפ ,) ײטראּפ רעטייּברא .מעד .צאס .ריא רעד ןופ עיצאזינאגרא

7--- 11 5 
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 ײטראּפ עשיטסינָאַיצ 5

 .בל-ריֿבא

 .ץ נא לג .ל ךרוד ןעשידוי ןיא טצעזעגרעּביא .השדח תרמשמ ...
 ,(68 5ֿ) ."ןויצ-יריעצ ,, עיצאזינאגרא רעוװעיק ךרוד ןעּבע געגסיורא ,*השרח תרמשמ, גַאלרעפ וו עי ק

 .ּפאק 30 זײרּפ .(89:13) .קאינרעשט .א ןוא רעקסירּב .מ ןופ יירעקורד

  ןרהא ,גרעּבסײװ

 .עיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא ןעדיא וצ רעטרעװ רָאּפ ַא ...
 ךחכשא םא,) .ּפאק 20 זײרּפ .ז 12 .(9613) .ןאמליימ לארשי ןופ קורד ,עש טשיּבערגאּפ

 ,"רנאפ-לאנאיצאנ םעד טקנײשעג טרעוו ערושארּב רעזיד ןופ טפנוקנייא רעד , .(ײ! ינימי חכשת ,םילשורי

 .א יקסװאראּפָאט?
 ,םארגארּפ רעלעזאּב ...

 רער ןופ טעטימאק םענאיאר ןוואלסאנירעטאקעי םעד ןופ עּבאגסױא ,װאל סאניועטאקעי

 {.|.ֿפאק 70 זיײרּפ ,.ןאמגראט .מ קורד ,עיצאזינאגרא רעשיטסיגויצ

 ."תונבל -תע, עיצאזינאגרא-דנעגוי עשיטסינויצ|

 .קלאפ םוצ .תונבל תע -- .ן1917)
 רעקסירּב .מ יירעקורד ,"תונבל תעע דנעגוי רעשיטסינויצ ןּופ עיצאזינאגרָא רעד ןופ גַאלרעּפ תועיק

 ,ןיפ .א| .ז 8 .(613)8) .קאינרעשט .א ןוא

 ."ונתולגל זמ"תת'א תנש ,ןסינ, :לאניגירָא ןיא

 .ן"ןויצ -יריעצג)

 .השדח הביתנ .;

 .(75413) .רלעפנעש .י םישרוי יד ןופ קורד ,*ןויצ-יריעצ , תורדתסה ךרוד ןעּבעגעגסיורא ,וװ ע י ק

 .ּפאק 30 זײרּפ .ז 1

 .ן"ןויצ-יריעצ.
 .(עקיטקאט ןוא םראפטאלּפ רעזנוא) .עגארפ-הלהק רעד וצ ..;

 עיצקארפ-סקלאפ רעשיטסינויצ רעד ןופ טעטימאק-לארטנעצ רעד :רעּבעגסיױרא ,דארגא רטע ּפ -

 .ןיזקע 10.00018 .ּפאק 20 זײרּפ .ז 16 .(90414) ."טאלּבגָאט, יירעקורד ,"ןויצ-יריעצ,

 ן"ןויצ-יריעצ}

 יינויצ רעד ןופ רהאפנעמאזוצ ןעטייװצ ןופ תוטלחה ןוא סעיצולאזער יד -- .|19171י
 .( 1917 יאמ 24 18) דארגארטעּפ ןיא "ןויצ-יריעצ , עיצקארפ-סקלאפ רעשיטס

 עווקסאמ ןיא קורד עשידוי עטשרע יד ;?ןויצ-יריעצ , ןופ .ק .צ םעד ךרוד ןעּבעגעגסיורא ,ע וו ק ס א מ

 ' .ּפאק 50 זײרּפ .ז 14 | עװ .(115419 .ןייטשקאּב םולש ןופ

 .השמ ןאמנײלק
 .טייקגיטעט ןוא ןעּפיצנירּפ ענייז .דנאפ-לאנאיצאנ רעשידוי רעד ...

 יירעקורד ,רנאלסור ןיא דנָאפ-לאנאיצאנ ןעשירוי ןראפ ארויּב-טּפיוה ם'נופ עּבאגסיוא ,דארגארטעפ

 .ּפאק 15 זײרּפ .ז 48 .(10417) ."טַאלּבגָאט,

 י ,יאנק

 ןגעו עיצארַאלקעד רעשילגנע רעד םורַא ןעלקיטרַא ןופ גנולמַאז .הלּואגד אּתלחתא ...

 .אנק .י ןופ לארשי ץרא
 :ּפאק 50 זײרּפ .ז 32 .(90416) .ײטַאלּבגָאט, יירעקורד ,"הלואג , גאלרעפ ,דארגארטעּפ

 .מ ,טילאשו*
 .סעצוליּב יד ...

 -ינויצ רעד ןופ טעטימאק םענאיאר ןוואלסאנירעטאקעי םעד ןופ עּבאגסיוא ,װא לס אנירעטאקעי

 . .{.ּפאק 45 זירּפ .ןאמגראט .ע קורד ,עיצאזינאגרא רעשיטס

 .סחנּפ ןאמפיש
 .(בוטיר .י ךרוד ןשִיערּבעה ןופ) טצעזרעּביא) עיצאראלקעד עשילגנייא יד ...

 "יטסינויצ ןופ טעטימָאק םענָאיאר רעװאלסָאנירעטאקעי םעד ןופ עּבאגסיא ,װאלסאנירעטאקעי
 .ּפאק 50 זײרּפ .ז 70 .(112616) .ןאמגראט ןופ קורד ,עיצאזינאגרָא רעש
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 -.ר .ר .ס .פ ןיא ךוּב עשידִיי סָאד--ינטיװק .י ןוא ,רענטאר .ז 26

 ' ענעדישראפ 6

 יי שש עי 1
 .ליו יז סָאװ ןוא עיטַארקָאמעד עשידיא יד ..

 ררעשיטארקאמעד רעשידוי רעד ןופ טעטימָאק- -סנאיצאזינאגרָא ם'נופ ןעּבעגעגסױרַא ,ד ַא ר ג ָארטעּפ

 .ּפָאק 20 זַײרּפ .ז 6 .(10/19) .ּפמאק ןוא אירול .י יירעקורד ,גניגינייאראפ

 יב .2 } טקעיארּפ ,גנוגינייאדאפ רעשיטארקאמעד רעשידיא רעד ןופ םרָאפטַאלּפ יד .1 טל אהניא

 ֹ .ןעליצ עריא ןוא עיטארקאמעד רעד ןגעוֶו סערער ייווצ : עגאל :

 .רד ,טסינעילאק 5
 .עגארפ-גאט ...

 / , (160624) ."כאלּבגאט- קורד ,"רצטארעּפאק רקדאוגארט2ּפ, לאנרושז ןופ עּבאגסיוא ,ד ארגארטעּפ

 ו .ןיזקע 13.000 .ּפאק 20 זײרּפ .ז 6

 (לטראג) .ח ,רענערּב 6
 וצ ןכערּבראפ א זיא סע ,טסיכראנא רעד ..אגןיצוזס=אסאזצזָצ וויי --- ,{11917| (?) 7

 ,ןגייווש
 .ז 16 .(135521) .ןייטשקאּב םולש ןופ יירעקורד עשידיא עטשרע ;ע וו ק ס א מ

 יי
 -לאסרעווינוא סקלאפ) .סעקיװעשנעמ ןוא סעקיוועשלאּב סע ןענייז ר ע וו - - .ן19171
 ןיצקא :ה ןופ טריגאדער .(גנולייטּבא עשיטילאּפ .קעטאילּביּב

 .ןן6אּה 80 סח .ז 29 .(97414) דזװמ. .1/הוװ06 6200" ,"רבח , יירעצעז ןוא עּבאגסיוא ,ע וו ק ס אמ

 .{9 .ז ,2--1 .טםונ .1918 .ּבטּפ .שז ,"עמיטש עיירפ יד, .עיפארגאילּביּב .ש2" 1 :צער ןט

 2 * : * * ,ן5 .8

 ,טייהיירפ עשיסור .;

 : .ן.זקע 3.000 .ז 32 .(12לא16) .רלעפנעש .י םישרוי יד ןופ קורד ,וועי ק 5

 . ןדיי אֹּב עגארפ עלאנאיצאנ .ווו

9,. 4 * * * * 

 ןעט-1917 יאמ 11 ןוא 10 ,9 םעד ,ועיק ןיא גנוטאראּב-דנעגעג עשידיא יד ..

 .סעיצולאזער .רהאי
 ..5 .א| .ז 10 .(13419) .קאינרעשט .א ןוא רעקסירּב .מ ןופ ַײרעקורד ,וװ עי ק

 יד .א ןאסלעדיא* 0

 .עגארפ עשידוי יד ןוא םזיסקראמ ...
 -ינויצ רעד ןופ טעטימאק םענאיאר ןװאלסאנירעטָאקעי ןופ עבאגסיוא ,װאל ס אניועט אקעי

 .ן.ּפאק 25 זײרּפ .ןאמגראט .ע ןופ קורד ,עיצאזינאגרא רעשיטס

 .ּב ,װָאכָארָאב ,51'

 עטסיעו .עגאלפיוא עטייוצ ,עגארפ עלאנאיצאנ יד ןוא ןעסערעטניא ןעסאלק יד .,

 .|1906 ,ײרעמאה, גאלראפ ,ענליוו : עגאלפוא

/ 

 -נעש .י םישרוי יד ןופ (23סאזק חצאזאא) יײרעקורד עשידוי ,"רעמאה רעד, גַאלרעפ-רעכיּב ,װעיק

 .ּפאק 40 זײרּפ .ז 38 .(110418) .רלעּפ

 .ןיזאר .א) רידא-ןּב .2

 . .(עימָאנָאטװא עלַאנָאיצַאנ ןופ ןַאגרָא סלַא הלהק יד) ןעגארפ-הלהק ...
 ."טייצ-עײנ- טסאשלעזעג-ןעיצקא יײרעקורד ,.ּפ .א .ס .פ ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ עּבַאגסױא ,וו ע י ק

 .ּפאק 50 זײרּפ .ז 47 .(99414)

 (יקסרא) .ל ,טיורנילרעּב 3

 .אניטסעלאּפ ןיא רעטייּברא רעשידוי רעד ןוא המחלמ יד --- 5

 .פאק10 זײרפ .ז 8 .(112415) .רלעפנעש .י םישרוי יר ןופ יירעקורד ,*רעמאה רעד. גאלרעפ ,װעיק
 וו; ווו--17
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 277 ןוּבלמאז רעשיגָאלָאָילּביּג

 יי
 -סיוה לימאק ןופ ןעגנוניימ) עגארפ-ןדיא רעד ןגעוו רעּוט עשיטסילאיצאס ..
 -סוג ,גרעּבדלאג י ,דארלעטקא לעװאפ ,ארטסלורט .י .נ ,סנאמ
 (ןאיראז .מ ןוא ןאסנאה .א .ט ,רעללעמ װאט

 .(* ןויצ-ילעוּפ ,) .פ .א .ד-.ס .א רעד ןופ יירעצעז ,"רעמאה רעד, גאלרעפ וע וו ק סא מ ןוא| וװ ע י ק

 .ּפאק 50 זײרּפ .ז 2 .(100 14)

 ןןיקריס .מ .נק ןמיס
 .טכענק עטלא יד ןוא ןעּבעל עיינ סאד -- .ן1917

 " ,ּפָאק 20 זײרּפ .16---9 .ז .(95616) ."היחתהע ַײרעקורד ,וװ ע י ק

 ןעמאזוצ טקורדעג ;3 .ז *רעמונ-טקעּפסָארּפ , .1917 ,(ק) .צט ,"ףארגעלעט רעד, : ןופ טקורדעגרעּביא

 ,7 .מונ :עז *? רקפה ןדיא רימ ןענייז יצ--.נ .מ ,ןיקריס , טימ

 .נ .מ ןיקריס
 ןלאירעטאמ ןוא ןטקאפ ,ןעגנוקרעמאּב .אניארקּוא רעיירפ רעד ןיא .. 3

 ןיפ .א| .ז 16 .(102419) ."היחתה , סופד ,"קלאפ ן'ראפ, גאלרעפ ,װעיק

 .נ .מ ןיקריס
 ? רקפה ןדיא רימ ןענייז יצ -- .ן1917|*

 .ּפָאק 90 זײרּפ .ז 9 .(9616) ."היחתה, ַײרעקורד ,װ עי ק

 .ןֿב ,2 .ז "רעמונ-טקעּפסָארּפ ,1917 .(ק) .צט ,"ףארגעלעט רעד. :ןופ טקורדעגרעּביא} 5

 .ק .ש ,לַאּפײנש
 .לַאפײנש .ק .ש ןופ רָאפנעמַאזּוצ ןעשידוי ןעגעו ...

 -ַאזוצ ןעשידוי ןעשידנעלסורלַא םעד ןעריזינַאגרָא וצ טעטימָאק, ןופ ןעּבעגעגסױרא ,דא רגארטעּפ

 .ןיּפ .א| .ז 8 .(92614) ."טאלּבגאט , יירעקורד ,"רָאּפנעמ

 .דימּת

 -קאראכ ןוא ןעמראפ ערהיא .א .גנוטלאוורעפטסּבלעז עלאנאיצאנ רעזנוא - .ן1917)

 ,(א5 7 ,קעטאילּביּב-סקלאפ) .רעט
 נ"תונבל תע2 דנעגוי רעשיטסינויצ ןופ עיצאזינאגרא רעװעיק רעד ןופ גאלועפ ,װעיק

 .("?..טּבערטש םזינויצ רעד,) .ּפאק 20 זייֵרּפ .ז 24 .(616)12) דא. 2{. טןץטסאסקה .{.  '!סעתאפ

 ."ונתולגל חמ"תתא ירשת, :לאניגירָא ןיא

 ' : ידימּת
 .הלהק רעד ןופ קיטילאּפ יד .ּב .גנוטלאוורעפטסּבלעז עלאנאיצאנ רעזנוא -- 71
 ,(6 8 ,קעטאילּביּב-סקלאפ

 ו"תונבל תעע דנעגוי רעשיטסינויצ ןופ ץעיצאזינאגרא רעװעיק רעד ןופ גאלרעפ ,װעיק

 .("..טּבערטש םזינויצ רעד,) .ז 35 .ן{88פ 12 א0סת. (120616) צאח. 3. ן}עמסאסקג ע .צ. "1סעתאתי

 ."וניתולגל חמ"תת-.א ןושח-רמ, !לאניגירָא ןיא

 גנונעדרָא-עכולעמ .טכער-לאוו .ןצ

 .ץרעה ,ןיצקא
 ,ךיירקנארפ ןיא גנונעדרא-הכולמ יד ,רעגריּב רעיירפ רעדעי ןסיוו זומ סאד -- 1917

 -לאסרעווינוא-סקלאפ) ןיצקא ץרע ה ןופ טעּבראאּב ,ץייווש ןוא אקירעמא ,דנאלגנע
 ןיצק א .ה ןופ טריגאדער (גנולייטּבא עשיטילאּפ .קעטאילּביּב

 .ןןפאה 80 אסמ. .ז 20 .(9/613) 864298200ט 89 ,,ץ00808 תסצגדמפ" ,"רבח, עּבאגסיוא ,ע װק ס אמ

 .ןק .ז .31 .מונ ,31'א 1917 .(ק) .צט ,"טייצ עיינ , .ךוּב א ןהא--ן א מ ר אק .ע .צער| 5

 .ןיקסנושאי .י* .םײח -ןּב
 ,.םײח -ןּב ןופ ראפנעמאזוצ ןעשידוי םוצ ןעלַאװ יד ןהעגוצ ןעלעוו ױזַא יװ ...

 ,ראפנעמאזוצ ןעשידוי .לסורלא םעד ןעריזינאגרָא וצ טעטימאק ןןופ עּבאגסױא| ,דא וגארטעפ

 .ןיפ .א| .ז 20 .(92617) .ײטַאלּבגָאט, ..קורד

 וו; וש---1917



.5 

.7 

10 

,1 

 . .ה .ר .ס .פ ןיא ךוּב עשידִיי סָאד--ינטיװק .י ןוא ,רענטאר .ז

 א :
41 ' ' * * 

  רעַײנ רעד .סעמוד טדאטש יד ןיא ענסאלג סא טּבײלק יוא יװ ןּוא רעװ ...
 : / .ןעגנוטלאוורעפטסּבלעז עשיטדָאטש יד ןיא ןעלהאוו יד ןעגעוו ץעזעג

 .ֿפאק 15 זירּפ .ז 13 .(11617) .ןאמרעּבואלג .ג ןופ קורד ,"טלעוו יד , ,"דנוּב , ןופ גאלרעפ ,װ עי ק

 .װ ןיקמָאיט

 .טכער-להַאװ עטקעריד ןוא עמייהעג ,עכַײלג ,ענײמעגלַא -- .ן1917
 -סור.) .ּפאק 12 וײרּפ .ז 12 +(18:)10) ."טאלּבסקלאפ , קורד ,"טלעוװ יד, גאלרעפ ,דארגארטעפ

 .("דנוּב . רעטייּברא ררעניימעגלא רעשידיא רעד .יײטראּפ רעטייּברא עשיטארקאמעד-לאיצאס רעדנעל

 | יא
 /  .גנולמאזרעפ-סגנודנירג רעד וצ ןעלהאוו יד ןופ םיללּכ יד ..

 ,גנולמאזרעפ-סגנודנירג רעד וצ ןעלהאװ יד ןעגעוו עיסימאק עשידנעלסורלא יד ,דוא רגאוטעפ

 ר |  .ןייקע 3:000ן .ּפאק 15 זײרּפ .ז:16 .(418'9) ,*טַאלּבגָאט , יירעקורד
0 : 

* * * * 

 .ראפנעמאזוצ ןעשידּוי ןשידנעלסּורלא םּוצ ןעלהאוו יד ןּופ םיללּכ יד ..
 יירעקווד ,ראפנעמאזוצ ןעשירוי .לסורלא םעד ןעריזינאגרא וצ טעטימאק רעד ,דאוגַארטעּפ

 .ןיקע 10.00013 .ןיּפ .א| -...ןעזיירק-להאוו יד ןופ המישר, .ז ן4| 19 .(152419) .ײטַאלּכגָאט,

41 *' . * * 

 עטייווצ .ראפנעמאזוצ ןעשידּוי ןעשידנעלסורלא םּוצ ןעלהאוו יד ןופ םיללּכ יד ..
 .עגאלפיוא עטרעסעּברעפ

 יירעקווד ,ואפנעמאווצ ןעשירוי .לסורלא םעד ןעריזינאגרא וצ טעטימאק רעד ,דארגארוטעפ

 .ןיזקע 10.00015 .ן.ּפ .א| ."ןעזיירק-להאוו יד ןופ המישר, .ז |41112 .(9215) .?טַאלּבגָאט ,

 ,וו"ל
 .ו"ל ןופ דנאלגנע ןיא הכולמ רעד ןופ רדס רעד ...
 ."סויבאמ , טפאשלעזעג .ּפאאק .רדעג ,"רבח. גאלראפ ןופ יײרעקורד עשידוי ,"רבח , גאלראפ ,ע װקסאמ

 .ןיּפ .א) .ז 30 .(317)

 .ןקורדרעּביא רעשיטאטסאנא|

0 ' * ' * 

 ,סערא ד טױק) רעדנעל עלענאיצוטיטסנאק יד ןיא רדס רעשיטילאפ רעד .;

 ךרוד ,עּבאגסיא ס'װא כילע װ ןופ טצעזרעּביא .(.לג .ד .א יקסװָאדארג ,רעײמ
 ןהאז .י

 טאלּבראש .(55ל454) עלעּבאט .קאינורעשט .א ןוא רעקסירּב .מ קורד ,קלאפ ןראפ , עּבאגסיוא ,וװעי ק

 :ןעלעּבאט עטגיילעגפיונעצ| .ּפָאק 30 זײרּפ .ז 51 .(102417)

41 * * *' * 

 .רעטערטראפ-סקלאפ ןופ גנולמאזראפ יד ..
 ."סויּבאמ,, .זעג .ּפאאק .קורד *רבח,, גאלרעפ |ןופ) יירעקורה עשידוי ,ײרוטלוק , גאלרעפ ,ע װ קס אמ

 .ןיּפ .א| .ז 32 .(132417)

 :א ,ץינשזריק
 .סעמּוד-טאטש יד ןיא ןּביײלק ןעמ ףראד ןעמעוו ...

 --ץישוויל ןופ ײרעקורד ,דנעגעג-ברעמ-ןופצ ראפ ײדנוּב, ןופ טעטימאק ם'נופ עּבַאגסױא ,קסנימ

 .ּפָאק 20 זײרּפ .ז 18 .(9214) .ַײשרַאּב

 גנודליּב ןוא רוטלוק .ע

 ןאניקמורפ .מ רּתסא
 -עדרָא-גָאט רעד ףיוא עגארפ-לוש יד .ןעּבָאה רימ ןעפראד ןלושסקלָאפ ראפ סָאװ ...

 .(1 .מונ ,ןעגַארפ-לוש) .גנונ
 ,*רגונ. ץופ גַאלרעפ ,ײרנוּב . ןופ .ק .צ םייּב עיסימאק-לוש רער ןופ ןּבעגעגסירא ,דַארגארטעּפ

 .(-...עשיטארקאמער-לאיצאס רעדנעלסור , ;*...רעיראטעלארפ ,) .ז 15 .(420)12) ."טלעוו יד.

 וצ; ש--17
0 ; 4 
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 279 ךוּבלמאו רעשיגָאלָאָילּביּב

 .ןאניקמורפ .מ|* ר תסא

 .עגאלפיוא עטירד ,לוש-סקלאפ רעשידיא רעד ןגעװ עגארפ רעד וצ--.(+

 ..,0 ,"טלעוו יד, גאלראפ ,ענליוו : עגאלפוא עטשרעוו

 יז 16 .(100617) ."טאלּב-סקלאפ ,, קורד ,(א6 11) ."טלעוו יד, ,"דנוּב, ןופ גאלרעפ ,גרוּברעטעפ

 .ּפאק 20 לּבור 1 זירפ

 ,"טלעװ-רעכיּב , .רנאלסור ןוא עניארקוא ןיא קיטסיצילּבוּפ עשירײי יד -- יקסניצשעל .י : .צערוב

 .{5 .ז ,2 .מונ .1922 ,עשראוו .שז

 .(יקס--ּב .ּב) .רד ,ּב ןָאסניװע ל
 -ליּב סקלָאפ רעשידיא ןוא ךארּפש סקלָאּפ רעשידיא ,ללכּב גנודליּב ןגעוו -- .ן19171
 ,(2 ,ןגארפ לוש) טרפּב גנוד

 ,"רנוּב , ןופ גַאלרעפ ,דנֹוּב ןופ .ק .צ םייּב עיסימַאקילוש רעד ןופ ןּבעגעגסױרא ,דארגארטעפ

 .ּפאק 15 זײרּפ .ז 16 .(109617) ."טלעוו יד,

 עגארפנעיורפ .ץ1

 .א ,לעּבעּב
 -ינוא-סקלאפ) עיצוטיטסארּפ ןוא םזילאטיּפאק רעדא ,טפאשטכענק ןופ רעגרע ךאנ ...
 ןיצק א .ה ןופ טריגאדער .(קעטאילּביּב לאסרעוו

 .ןיפ .א| .ז 26 .(120417) ."רבח, גאלראפ ןופ ײרעצעז עשיריא ,ע װקסאמ

 טפאשנסיוו-רוטאנ .עוו

 .פא רפ ,.א ,רענג אוו

 .שיסור ןופ טצעזעגרעּביא .ר ענג א וװ .א .פארּפ ןופ טפול ןגעוו תוישעמ -- 5

 ןיא .ז 67 .(9615) .עירול .י ײרעקורד ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גאלראפ רעגליו ,דארגארוטעפ
 .ןייקע 3.00015 .ּפאק 40 זײרּפ .*שינעכייצראפ-רעטרעוו..ז |}} םעד
 .טסקעט ןיא ןלעמעג 25 טימ

 .פארּפ .א רענגאווו

 .שיסור ןופ טצעזעגרעּביא .רע נג אוו .א .פארּפ ןופ דרע ןגעװ תוישעמ ....

 זײרֿפ .ז 74 .(9615) .עירול .י ײרעקורד ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גאלראפ רענליו ,דארגארטעפ

 .ןיזקע 3.00018 .ּפאק 0

 .טסקעט ןיא ןלעמעג 22 טימ

 .פארּפ ,.א ,רענגא וו

 ןופ טצעזעגרעּביא .רע נגא װ .א .פארּפ ןופ טייקגיטכיל ןוא רעייפ ןגעוװ תוישעמ ...
 : .שיסור

 יז ן}| םעד ןיא .ז 72 .(92215) ?אמ. ,םסאווד6א" ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גאלראפ רענליװ ;ע װק ס אמ

 .ןיזקע 3.00015 .ּפאק 35 זיירפ ."שינעכייצראפ-רעטרעוו..

 .טסקעט ןיא' ןלעמעג 38 טימ

 ,פ א רּפ ,.וי ,רענגַאװ
 ןופ ןעּבעל ייז יװ ןוא טיוּבעג ןענייז ןעסקיװעג יוזא יװ םעד ןגעװ ןעגנולהעצרע ...
 .שיסור ןופ טצעזעגרעּביא .ר ע נ ג ַא וו .וי .ּפָארּפ

 .ז ן2| םעד ןיא .ז 87 .(415)9) .*ןייטשקאּב , קורד ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גַאלרַאפ רענליװ ,ע װק ס אמ

 .ןייקע 3|3.000 .ּפאק 35 וײרּפ .שינעכייצראפ-רעטרעוו,

 .טסקעט ןיא ןלעמעג 38 טימ

 .ּפ .א ,ועיאשטענ

 -ר אפ .ה ןופ טצעזעגרעּביא .װעיא ש טענ .ּפ .א ןופ דרע רעד ןופ רעהנואת 5

 א 2

 ,ּפאק 75 זײרּפ .ז 127 .(9415) .עירול .י יירעקורד ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גאלראפ רענליװ ,דארגארטעפ

 .טסקעט ןיא ןלעסעג 96 טימ

 צי טו; שוו---7
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 : : טסנוק .עווו
 קיזומ

 .א ,דנאמלעה 1
 .דנאמלע ה .א ןופ דעיל ןןטָאנ טימ רעדיל} .תֹוצמ -- .ן5|1917

 - .ןיזקע 1.0001* .פאק 20 זײרּפ .ז |4} .(18062/) .(א+ 4) ."ןעּבעל , גאלרעפ ,עװקס אמ

 .1919 .(ק) .שז ,"טלעװ-רעכיּב , .(ןטאננ) רעדיל-רעדניק -- יק סװארטימיז ד .א :.צערןג

 ,1101--99 .ּפש ,4--3 .מונ

 ,א !דנאמלעה 2

 .דנאמלעה .א ןופ דעיל א .ןןטָאנ טימ רעדיל} .רעיינש רעטעפ -- .ן19171*
 .ןיזקע 1.00015 .ּפאק 20 זײרּפ .ז {4} .(142422) .(6 3) ."ןעּבעל, גאלרעפ ,עװקסאמ

 ,1919 .(ק) ,שזי ,"טלעוו-רעכיּב .(ןטאנ) רעדיל - רעדניק --.יק ס װארטימיזד .א :.צערוֿ

 .1101--99 .ּפש ,4-- 3 .מונ

 .א ,דנאמלעה 21
 .דנאמ לעה .א ןופ דעיל א .ןןטָאנ טימ רעדיל} .ךאלעיינש -- .ן19172

 .ןייקע 1.0001 .ּפאק 20 זײרּפ .ז {4} .(14422) .(*: 2) .ףעּבעל , גאלרעפ ,עװקסאמ

 .19:9 .(ק) .שז ,"סלעװ-רעכיּב. .(ןטאנ) רעהיל-רעדניק -- יקס װא וטימיזד .א :יצעֶרִ

 .1101--9 .ֿפש ,4--3 .מונ

 5 .א ,סילעדנעמ 4

 .סילעדנעמ .א ןופ דעיל א ,ןןטָאנ טימ רעדיל| .דאר ןיא טמוק רעדניק -- .{19174
 : ןיזקע 1.00015 .ז |4} .(17/625) .עססארג קורד ,(א: 1) ."ןפּבעל , גאלרעפ ,עװק סאמ

 .1919 .(ק) .שז ,"טלעוװ-רעכיּב. .(ןטאנ) רעדיל-רעדניק יקסװארטימיזד .א :.צערוצ

 !1101--9 .ּפש .4--3 .מונ

 ןלארשי ,ןיּבור 9

 ןופ טצעזעגרעּביא ןוא טלמאזעג ךאָלפעמ ןוא ךאלעדיל .םייה רעדניק ןראפ ...
 .עירעס עטשרע ןיּבור לארשי

 .ן.פ .א| ."ןטָאנ- .ז 10-{36 .(115417) ."הירומ . יײרעקורד ,יקצינטעלּב רעדירּבעג גאלרעפ ,ס ע דא

 רוטארעטיל

 עיזעָאּפ .1
 קרעװ עשיטאמארד .2
 עזָארּפ 3
 רוטארעטיל רעדניק 4
 : קיטירק 5
 : רעכיּבלמאז 6

 : עיזעָאּפ 41

 , .נ ,רעדנעלסיוא 6
 .רעדיל -- .ן1917ןו
 *...רעטרעוו עטליהעג-דייז ,עראלק,

 .ןיפ .א) .ז 46 .(5247) .דלעפנעש .י םישרוי יד ןופ ײרעקורד ,"גאלראפ רעוועיק, ,װעי ק

 ! ןאװיסאמ-טאטש .רוד א ןופ רעריל .לעווש ןייד ראפ .טסאג וצ .רש ןיײמ .ןערוילערפ :טלאהניא

 .הורמוא

 .ןָאזמעכורעיק .ןמיה ,יחרזא 7
 ןמיה ןופ קלאפ ןעשידוי ןעטיירפעּב םעד טעמדיוועג .ןעוויטאמ-טייצ .סנירג--.{1917)
 יחרזא
 *...עקנעּבעיל טמוק ,טמוק,

 : .ּפאק 30 זײרּפ .ז 16 .(8215) .ןיקסאנ באז קורד ,װ א ק רע צ-איאל עּב

 .*טוירּפ-רערניק רעווקרעצ-ּב ם'נופ ןעססנוג םוצ טמסיטשעּב זיא לעכיּב םעד ןופ הסנכה עצנאג יד.

 ,"זע"רת. :לאגיגירָא ןיא

 שווו , וא--7

 "קיש
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 381 ךוּבלמאז רעשיגָאלָא;לּביּב

 ן"ד נוּב, .ּפ .א .ד .ס .ר)

 .רעדיל-רעטייּברא עשידיא ..,
 - -ופער רעטייּברא ןופ טאר רעסעדא ןופ קורד ,"דנוּב , ןופ טעטימַאק רעסערא ןופ עּבאגסיוא ,ס ע ד א

 .(*....צָאס רעדנעלסור , ;*...רעיראטעלארפ ,) .ּפאק 12 זײרּפ .ז 8 .(18;11) .ןטאס

 .י ןישורּבאד

 ,(1911--1914) .ןעטכאנראפ -- .ן1|1917

 "...עכייוו עפעיט וטסאה ןעגייא

 .ּפאק 25 .ר 1 זײרֿפ .ז 60 .(7)6) .רלעפנעש .י םישרוי יד ןופ ײרעקורד ,"גאלראפ רעוועיק , ,וװ עי ק
 .ן ,2 .ז .87 .מונ .17/ש ,1918 .(ק) .צט ,"ןעּבעל עיינ סאד , .ךאלכיּב ןעשיווצ--.ךו 3 רע װא .צ :,צערװ

 .ק ןאמגניז

 ,לכיּב סעטשרע .גנולמאז-רעדיל א ,ןאמעינ ןופ סעגערּב יד ייּב ,..

 "...האובת ןייק ןעמ טָאה יצ ,טינ טיורּב ןייק ןעמ טאה יצ,

 .ּפאק 15 זײרּפ .ז 32 .(8615) .ןאמטכעל .מ יירעקורד ,"שידיא , גאלרעפ ,װא קרא ח

 ,20/שוִװ ,1918 .(ק) .צט ,"טייצ עינ, .סרעּבאהּביל .רעזעל א ןופ ןעקנאדעג --,רע גינ .ש :.צער|פ
 .ן2 .ז ,(236) 148 .מוּנ

2 

 .(ןעגניז וצ רעדעיל) רעדעיל --סטײהײ רפ יי

 "...ןעפאלקש יװ רעװ ,עלא ריא ףיוא- טהעטש,
 .ןיפ .א| .ז 15 .(142417) .ןירעּפלאג .ג ןופ קורד ,"טייהיירפ , גאלרעפ ,ןס ע דאָו

 קרעוװ עשיטאמארד 2

 .ק ןאמגניז
 .סעצארּפ סעסילייּב ןופ ןעסילוק יד רעטניה) "םענעזעװעג, א ןופ םולח רעד
 .רעטקאנייא

 .צאק 75 זײרּפ .ז 16 .(1179416) .עוואטלאּפ ,שטיוואניּבאר יירעקורד ,*שיריא , גאלרעפ וו א ק ראכ

 עזָארּפ 3

 .א ,װָארטאיטיפמא}*
 .(עלהשעמ א) ּפָאק ַא ןהא רסיק רעד ...

 .ןיּפָאק 15 זײרּפ ."טייהיירפ , גאלרעפ ,ס עד או

 .ע ,ימאלעּב

 -לאסרעווינוא-סקלאפ) .מ ןופ טצעזרעּביא .עלהשעמ א .רצוא-רעסאוו רעד -- .ן1917י
 ןיצ'ק א .ה ןופ טריגאדער .(גנולייטּבא עשיטילאּפ .קעטאילּביּב

 .ןיּפ .אְו . 4 .(9613) ."רבח , גאלראפ ןופ יירעצעז ןוא עּבאגסיוא ,;ע וװ ק ס אמ

 : 2 0 עג
 .ןיטוּפסאר ןוא ווָאנאמאר לדניזעג סאד ...

 |יֿפאק 15 זיירּפ .*טייהיירפ , גאלרעפ ּוס ערא

 .נ .ל יאטסלאט
 ןופ טצעזעגרעּביא .ערָאק ןופ קעד.םעד טימ קאטשניּב 'םנופ עטכישעג יד -- .{19115
 ןופ טריגאדער .(גנולייטּבא עשיטילאפ .קעטאילּביּב-לאסרעווינוא-סקלאפ) .מ .מ
 ןיצקא .ה

 .ּפאק 20 זיר .ז 14 .(613)9) זאת. א4-28 .תצעואמוא" ,"רּבהע ירעצעז ןוא עּבאגסיוא ,ע װ ק ס אמ

 .נ 7 אט סטלאפ
 -ילּביּב-לאסרעווינוא-סקלאפ) .מ .מ ןופ טצעזעגרעּביא .גינעק רעגנוי רעד -- .ן19171*
 ףיצק א .ה ןופ טריגאדער .(אל 11 ,גנולייטּבא עשיטילאּפ .קעטא

 .פאק 25 ןײרּפ .ז 16 .(92613) ."רבח ,, יירעצעז ןוא עּבאגסיוא ,ע וו ק ס א מ

 א ןפנ1 0
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 .נ .ל י,אטסלאט 8 ,
 .רעווינוא-קלאפ) .מ .מ ןופ טצעזרעּביא .ןיז ירד (2 .רעײט וצ (1 :ןעגגולייצרע ...
 . .ןיצק א .ה ןופ טריגאוער .(אי 10 ,גנולייטּבא עשיטסירעטעלעּב .קעטאילּביּב-לאס

 : .ןיז 31 .(1318) ."רבח. גאלראפ ןופ יײרעצעז עשיריא ,"רבח, עּבאגסיוא ,ע װק ס אמ

 : .נ ל יאטסלאט 9

 / ףסקלאפ) .מ .מ ןופ טצעזעגרעּביא .גנולייצרע א .(רעטסעוװש) אזאוסנארפ -- .ן191712
 0 ףיצק א .ה ןופ טריגאדער .(קעטאילּביּב-לאסרעווינוא

 : ; .ּפאק 20 זײרּפ .ז 14 .(90614) זאח. .!ץוגאואה" ,'רבחא עּבאגסיוא ,ע װוק ס אמ

 ' : .נ .ל יאטסלאט 0
 ,ןעדנאנרעּב ךאנ-(ןעמעלא אּב רענייא זיא טאג) טארוס ןיא זיוה-עפאק יד - - .171
 -עּב .קעטאילּביּב-לאסרעווינוַא-סקלַאפ) .מ .מ ןופ טצעזעגרעּביא .רעיּפ-ןעס-עד
 ןיצק א .ה ןופ טריגאדער .(א 8, גנולייטּבא עשיטסירטעל

 .ּפאָק 25 זײרּפ .ז 14 .(97414) ."רבח- עּבאגסיוא ,ע וו ק ס אמ

 :נ .ל יאטסלאט 1
 -לאסרעווינוא-סקלאפ) .מ .מ ןופ טצעזעגרעּביא .וד -- טזיּב סאד (2 .אמראק (1 ...
 ףיצק א .ה ןופ טריגאדער .(א: 10 ,גנולײטּבא עשיטסירטעלעּב .קעטאילּביּב

 .ֿפאק 43 זײרּפ .ז 31 .(99614) ."רבחק יירעצעז ןוא עּבאגסיוא ,ע וו ק ס אמ

 .לעקנוט .י* .רעד ,רעלעקנוט 2
 ןלעקנוט םעד ןופ הדגה עטיור יד --.ן19171

 .9 .אְו יז 15 .(147619) .ןירעּפלאה .ג ןופ יירעקורד ,א ס ע ד א

 .ג ןַאסַאּפָאמיעד ,3
 ,גנולייטּבא עשיטסיוטעלעּב .קעטאילּביּב-לאסרעווינוא-סקלאפ) .רעטומ יד --.,{19171+

 ףיצקא .ה ןופ טריגאדער .(א 6
 .ּפאק 30 זײרּפ .ז 16 .(10615) ."רבח . גאלראפ ,עװק ס אמ

 יז ,שטיװָאלאגעס 4
 -ּבא עשיטסירטעלעּב ,קעטאילּביּב-לאסרעווינוא-סקלאפ) .(עמעאפ) סעוװאּפ ענעדלאג ..
 ;(26 14 ,גנולייט

 .ּפאק 50 זײרפ .ז 32 .(9414) ."רבח. ײרעקורד ןוא עּבאגסיוא ,ע וו ק ס אמ

 : .ןײ.ּפאק 75 זײרּפ}ע :ראש ןפא|

 .ךורּב ,סעלריצ 5
 .רהאי ץנאג ַא ןופ גאט עלא ןעגאז וצ ןוא ןעגניז וצ עזאלמייה ראפ הדגה ,.

 .ןיּפ .א) .ז 16 (17211) ,קצולס

 : .א ןירּפוק 6
 ימ .מ ןופ טצעועגרעּביא .עשטאילק יד (2 ,אסיאלַא (1 :ןעגנולייצרע --.ן1917
 ןופ טריגאדער .(גנולײטּבא עשיטסירטעלעּב .קעטאילּביּב - לאסרעווינוא - סקלאפ)
 ןיצקא .ה

 .ּפאק 25 זײרּפ .ז 6 .(9614) ."רבחק עּבאגסיוא ,עוװוק סאמ

 .א ןירּפוק ,7
 עשיטסירטעלעּב ,קעטאילּביּב-לאסרעווינוא) .ש .מ ןופ טצעזעגרעּביא ,ןילּת רעד ...
 ןיצ קא .ה ןופ טריגאדער ,(: 12 ,גנולייטּבא

 .פאק 25 וײרּפ .ז 15 .(14;)9) זאמס-תאזס סא. ?!חצזסקה ,"רבח, עּבאגסױא ,עװקס אמ

 טי 7 48

 ' ,רעציפא'נא ןופ ךוּב-גָאט א .עידראווג עטיור יד ..
 ןיּפאָק 30 זײרּפ .ז 15 .(9514) .ןירעּפלאג ןופ .קורד ."טייהיירפ , גאלרעפ ,ס ע ד א,

 .ןשטיווָאניּבאר .ש|!* םכילע-םולש ,9

 4 : .לעדאה --.1?
 ר יי וא---7
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 .רע די גש|י ,

 202 ךוּבלמאז רעשיגָאלַאָילּביּב

 ,ּפאק 20 זיירפ .ז 24 (10517) ,"הייפ קורד ,ײקעטאילּביּב-ןעילימאפ , גאלרעפ ,ס ע ר א

 .רע װאיל קש ףסוי :עליה

 ןשטיװװאניּבאר .ש|י םכילע-םולש
 .םותי ַא ןיּב ךיא טוג זיא רימ --.ן191717

 .ּפאק 12 זײרּפ .ז 9 .(10516) ."הירומ , קורד ,"קעטאילּביּב ןעילימאפ , גאלרעפ ,סעדא

 .רעװאיל קש ףסוי :עליה

 ,תוסוכ עברא ..,
 .ןיזקע 3.000 .ז 16 (120412) .דלעפנעש .י םישרוי יד ןופ .קווד ,וװ עי ק

 .ןָאילימּבלאה .מ .א|/ .א ,ףלא ריש
 ַא (א קלח .(ןעּביֹוא ןופ ןוא ןעטנוא ןופ) .הלעמ לש הבישיּבו הטמ לש הבישיּב ...
 רעד (ג קלח ,דירי א לעמיה ן'פיוא (ב קלח ,היּתחּת לואש רעד ןיא שינעכאק
 ,םישעמ טעּברא יאדמשא

 ּבר ןעדייז םוצ רבחמ םנופ ףירּב א, .ז 13) יז ךופובז 58 .(97612) ."היחתה, יירעקורד ,װע יק

 ,ןּפָאק 50 .ּבור 1 זַײרּפןּ ."עלערנעמ

 .ןָאילימּבלאה .מ .אן* .א ,ףל א ר"ש
 ןופ ןוא ןעלדנייש-הנייש וצ ןעלדנעמ-םחנמ ןופ ךאלפעירּב עיינ לקעּפ עשירפ א ...

 .א קלח .ןעלדנעמ-םחנמ וצ ןעלדנייש-הנייש
 .פ יא ,ז 87 .(9612) "היחתה, יירעקוד ,וװ ע יק

 רוטארעטיל-רעדניק 4

 .ד ןראהנײא
 .ןרערט סעמאמ א--.(619171

 .(97414) .ּפמאק ןוא עירול .י ײרעקורד ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גאלראפ רלנליװ ,ןדארגארטעפ|

 .ּפאק 8 זײרּפ .ז 1

 .ד ןראהנײא

 .ךאלעגיופ עמוטש ןּביז ןופ השעמ א --.(19171/)6
 .ּפאק 10 זײרּפ .ז 20 .(9414) או. !. .דָצַאַס עז 166. ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גאלראפ רענליו ,דארגאוטעפ

 ז ןראהניײא

 04 ךאלרעטסעווש ןראק --.{191715
 .ן.ּפ .א} יז 7 .(413)5) .דרלעפנעש .י םישרוי יד ןופ יירעקורד ,"גאלראפ רעוועיק, .װעיק

 .ן63 .ז .1 .מונ .1918 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש, .רעדניק עשידיי ראפ---.עירול .ג :.צער|

 .ד ןָאסלע גרעּב ,
 .(66 4 ,רעדניק עניילק ראפ) .עלעקייק ענעדלאג סאד -- ן1917|?

 .ּפאק 10 זײרןּפ} .ז 7 .(117614) ."גאלראפ רעװעיק, ,װעיק
 |.ן63 יז .1 .מונ ,1918 .(ק) .שז ,"ןבעל ןוא לּוׁש , .רעדניק עשידיי ראפ--.עי רול .ג :.צערןפ

 .השמ ,ןָאזרעדָארּב

 ןָאזרעדָארּב השמ טלהעצרעד ,ןעטכישעג יד ןופ ענייא .ןילוח תחיש
 יז ן1ֿפ} .(300623) טא. 1186 סהספס" ,"ןעבעל, גאלרעפ ,עװקסאמ

 .ןואסק ןשירּפָאס טימ טקורדעג) יקציסיל ועזעיל א : טנכייצעג

 .השמ ,ןָאזרעדָארּב
 -רעדניק) .ןָאזרעד ָארּב הש מ - טלייצרעד ,(על'השעמ-עּבָאּב ַא) ל'רמּת --..75
 .(64 4 ,קעטאילּביּב

 .ןייקע 5|150 .ּבור 1 זײרּפ .ֹומ 16040 .ז ןפ| .(624)10) ,"רבחע גאלרַאפ ,עװק סאמ
 .װ ָאקיי ש ט ףסוי :טנכײצעג
 .4--3 .מונ ,1918 .(מ) .(שז) "גנורליּב ןוא רוטלוק, .רוטארעטיל רעדניק---.ר עג ינ .ש (1 :.צער

 .|66 .ז .1 .מונ .1918 .(ק) .(שז) ,"ןּבעל ןוא לוש , .רעדניק עשידיי ראפ--.עי רול .ג (2 ;16 ,15 .ז

 א --7



 אי בי 8 5
 8 שא :

 ר דר .ס .פ ןיִא ךוּב עשידיי סָאד--ינטיװק .י ןוא רענטאר .ז 244
 טי עא א 8 56 יא עב = יד אש

 לא טל | .םירג 0
 : ינראשט .ד טצעזעגרעּביא .לרעדיינש א ןופ הרובג א --((5

 .(9415) .פטאק טע עירול ףסוי ןופ יירעקורד ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גאלראפ רענליו ,דא רגאוטעּפ

 .ּפאק 8 זײרּפ .ז 7

 ָּו י ,םירג ,1
 .נרא שט .ד טצעזרעּביא .רעדירּב יירד טימ השעמ א-- .ן191715

 ..(915) .ּפמאק טע עירול ףסוי ןופ יירעקורד ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גאלדאפ רענליו ,דארגארטעּפ
 .ּפאק 8 זיירּפ ז 6

 6 5 ףישורבאד 2

 6 ןישורּבאד .י ןופ ןטראג , ןיא ...

 .ּפאק 8 זיײרּפ .ז 18 .(92:13). ?ןייטשקאּב , יירעקווד ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גאלראפ רענליוו ,ע וװ ק סא מ

 4 .ןיזקע 3.000|
 ןאמ רע קוצ ןויצ-ןּב :ןעג:ונעכייצ
 .4--3 .םונ .1918 .(מ) .שז ,"גנורליּב ןוא רוסלוק , .רוטארעטיל רעדניק--.רע גינ .ש :.צער|

 ,ן573 .מונ : עז ;16 ,15 .ז

 .ּפ ןירעּפלײה 3
 .גנוצ סנשנעמ םעד .| טפעה .תוישעמ עשידוי ,,,

 .ּפאק 10 זײרּפ .ז 23 .(92:14) זאת. .ויאוולשהוזצ * ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ :אלראפ רענליװ ,ע וװ ק ס אמ
 | | .ןיזקע 3,018

 ןאמרעקוצ ןויצ-ןּב :טרירטסויליא

 : .פ ,ןירעּפל יה 4

 יי .װ טפעה .תוישעמ עשידוי

 .ןיפ .א| .ז 4 .(1114) ."טאלּבגאט, ןופ יירעקורד ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גאלראפ רענליװ ,ד א ר גא רטעפ

 יג וואר ול 5

 .הירול .נ ךרוד טלעטשעגפיונוצ ,ונּבר השמ ..
 .ּפאק 25 וײרּפ .ז 49 .(13;92 .אירול .י יירעקורד ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גאלראפ רענליוװ ,דא ר גא רטעּפ

 .{14 ,13 .ז 5 .מונ 1918 .(מ) .שז ,*גנורליב ןוא רוטלוק , .רוטארעשיל-רעדניק--.,ר עגיב .ש :.צֵערןצ

 .ןיקסניהארב ביל ,ינאמ ,6

 : .ּביל ינאמ ןופ טאווכ לעגניצ לעגנוי --.ן191715
 .ז 5 .(6414) .אירול .י יירעקורד ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גאלראפ רענליו ,דא רגארטעּפ

 ;15 .ז 3 .מונ 21918 .(מ) .שז ,"גנורליּב ןוא רוטלגק , .רוטארעטיל-רעדניק--ר עגינ .ש :.צעֶרִּב
 4 ,|593 .מונ : עז

 : .ןשטיווָאנאהאק .ּפֹ* רעד ,רּתסנ ,7

 | 0 .ךאל'השעמ --5

 -רערעל ןשיטארקאמער ןשיריא ם'נופ ףליה דעד טימ ןּבעגעגסיורא) "גאלראפ רעװעיק, ,װעיק

 .ּבור 1 וײרּפ .ז 48 .(5412) .רלעפנעש .י םישרוי יד ןופ יירעקורד ,(דנאּבראפ

 ."חע"רת , :לַאניגירָא ןיא

 , .ןןזרעפ ןיא ןּבירשעג)

 ;2 ,ז .(89) 6 .מונ 16,וו ,1918 .(| .צט ,"טייצ עיינ , .רעדניק ראפ הנתמ ַא--.ןאמרָאק .ע 61 :.צער|5

 ;3 ,2 .ז .56 .מונ .20/אװ ,1917 .(ק) .צט ,ײגנוטייצ-סקלאפ, ,סיורג ןוא ןיילק ראפ--.ן--ד .י (2

 ,15 .ז .4---3 .מונ .1918 .ום) ,שז ,"גנורליב ןוא ךוטלוק, .רוטארעטיל רעדניק--.רע גינ .ש 63
 .ן7 .מונ :עז

 ישי .פ* רעד ,רּתסנ 8
 .עלעגיצ סאד .ןאה א טימ השעמ א --.ן1917|*

 .ןיפ .א| .ז 30 .(62414) .עירול .י יירעקורד ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גאלראפ רענליװ ,ד אר גארטע פ
 .ל א ג אש ק ר אמ :ןעגנונעכייצ

 .ל י ,ץץרפ ,9
 .ראדנערא רעד ...

 . =ןיפ .א| יז 24 .(112416) .*ןייטשקאּכ , קורד ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גאלראפ רענליו ,ע וו ק ס אמ
 6 .ן.זקע 3:000|

 וא--}7
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 לי יקהש
 .רעדניק ערעזנוא ראפ .טניוו ןטימ הרות-ןיד רעד ---..{191713

 .ז 20 .(90614) .ּפמאק טע עירול .י קורד ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גאלרעפ רענליוװ ,דארגארטעּפ

 .םיוּבנויּב םהח גמ :ןעגנונעכײצ

 לי קאפ
 .רצוא רעד וו .ראי עטוג ןּביז --:5

 .ן.פ .א) .ז 24 .(117416) ."ןייטשקאּ , קורד ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גאלראפ רענליװ ,ע װ ק סא מ

 .ןייקע 3.00015

 .ל .י ,ץרּפ
 .רעכאמנעצנוק רעד- ..5

 ,ןיּפ.א) .ז 13 .(117416) ."טאלּבגאט, ןופ יירעקודד ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גאלראפ רענליװ ,דארגארטעּפ

 .לא גא ש ק ר אמ :סעיצארטסויליא

 יי לא
 ,םיבוט תֹּב הרש--.(1171?

 .ּפאק 8 זײרּפ .ז 14 (11416) ."ןייטשקאּב , ײרעקורד ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גאלראפ רעגליוו ,ע וו ק ס אמ

 .זקע 0

 + שן טי

 -רעּביא יירט .אנינח יּבר ןעמורפ םעד ןופ השעמ .ו טפעה .ןאל'השעמיסקלאפ
 .ןףיטש .נ* ןוימד לעּב ךרוד ןּבעגעג

 .קורד ,.ּבטפ :שיטקאפ| עװח. ,םטאוונסמאמ" ,ןיקצעלק .ּב ןופ גאלראפ רענליװ ,עװק סאמ

 .ןיזקע 3.00018 .ּפאק 10 זײרּפ .ז 21 .(414)9) .ןאירול .י

 א 2

 ר עד טצעזרעּביא .על'השעמ א .רעדניליצ רעד ןוא ךאלקעל ראק יד--{11
 ןףלעקנוט .| .רעלעקנוט

 .ןיּפ .א| .ז 20 .,120614) .גרעּבנירג .י?.א ןופ "רורטא קווד ,(;; 9) ."ךאלעמילּב, גאלרעפ ,סעדא

 .ן66 .ז .1 .מונ .1918 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .רעדניק עשידײ ראפ--עירול .נ :.צער|8

 יע ןאמראק

 .(ס6 3 ,רעדניק עניילק ראפ) .טרעוואּב זיא -- טרעשאּב זיא סע סאוו --.ן191714

 .ּפאק 15 זײרּפ .ז 11 .(8613) ."גאלראפ רעוװעיקא ,װעיק

 .ל ,אקטיװק
 .(26 2) ,רעדניק עניילק ראפ ךאלעדיל--.ן1917

 .ןיפ .א) .ז 19 5 ."גאלראפ רעוועיק, ,וװע יק

 .ן63 .ז .1 .מונ .1918 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש, .רעדניק עשידײ דאפ--.עירול .נ :.צערןצ

 .דראוד ער ,גנילּפיק
 .ףא רדנע וװ .ז ךרוד שילגנע ןופ טצעזרעכיא ,דניק-סטנַאפלעה סאד ...

 יז 24 .(115416) .עירול .י יירעקורד ,ןיקצעלק א .ּב ןופ גאלראפ רענליװ ,דארגארטעּפ

 .דראודער גנילפיק

 -גנע ןופ טצעזעגרעּביא .רעקיוה ןייז ןגָארקעג טאה למעק רעד יוזא יוװ ,השעמ א ...

 .ף א רדנע וװ .ז ךרוד שיל
 זײרּפ .ז 14 .(95414) .עירול .י יײרעקורד ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גאלראפ רענליוו ,דארגארט עּפ

 .ּפאק 2

12 * * ' * * 

 .ינראשט .ד ךרוד טצעזעגרעּביא .לרעדעפיינש ...
 .ןיז 25 .(115616) .עיוול .א .י ײרעקורד ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גאלראפ רענליװ ,דארגארטעפ

 וא---7
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 | ר ,ס .פ ןיִא ךוב עשיזל סאד--יּנסיוװק ;' ןוא רענסאר .ז

 קייט ריק 5

 ןמחנ ,ליזַײמ

 .(גנופאש ןייז ןופ ןגעוו יד) .קילאיּב יב ,ח -- .ן1917י

 .ּבור 1 זײרּפ .ז 48 .'14421) .רלעפנעש .י םישרוי יד ןופ יירעקורד ,ײגאלראפ רעוועיק, ,וװ עי ק

1 * * .* * *+ 

 .גנולמאז .ץרּפ .ל י ןופ טייצרהאי ןעטייווצ םוצ ...
 .ןיפ .א) .ז 8 .15420) ,װעיק
 .לעזײמ .נ ןישורּבאד .י ,װאקאװטיל .מ ,רתסנ רע ד :ןעלקיטרא

 רעביבלמאז 6

 א 1

 .ךוּבלעמאז סעשירארעטיל ,םמלװרעטנוא 2

 : .ּפאק 75 .ּבור 3 זײרּפ .*עיפארגאילּביּב , .ז .ןב} -|-181 .(112616) ."הירומ, קורד ;סע דא

 אלע אקימ ,שטיװאלא גע ס .ז ןאמכיפ בקעי ,גורפ .ש :רעדיל :טלאהניא

 ,ראטקעּפ ס .מ ,ןאמש'יהופ .ד ,סומ * מ :ןעגנולײצרעד .אירול .א .מ ,הפי יכדרמ

 ,טאל בניר ג .ג ,גרעּבנײטש הדוהי ,םיוּבלעּפע .ג ,קילאיּב .נ .ח ,יקס--נא .ש

 .רנא .א ןאמנײטש .א ,ריּפאש .ּב ,גורפ .ש

 .ן5 ,4 .ז .5 .מונ .2'/וא ,1917 .(ק) .צט ,"טייצ עיינ. .ס'חכונ ײװצ - .רע גינ .ש :.צערו

*. ' * * * 1 

 .ליזיימ .נ דיירראפ .גנולמאז .עקירעמא ןיא עיזעאּפ עשידיא עגנוי יד - ,ן19171?

 .ןיּפ .א| .ז 29 .(60619) ."גאלראפ רעװעיק, ,װעיק

 .רנא ןוא יורנאל עשיז ,ןןירעּפל ײה .ל .מ ,ּביל ינאמ :רעדיל

 . 2 יט =

 .עּבאגסיוא עטייווצ .ךאנאמלא רעשירעלטסניק-שירארעטיל .גניר-טסנוק ..
 .|ּפ .ו .ז 68 .(110419) ?אח. ,םהסתו 8 סץ. ?86עװסמאצ 11027888" ,"שיריא , גאלרעפ וו א ק ר א ח

 יק ציסיל .א :ןעגנונעכייצ

 ,יקסנעזדארג .י .א ,גרעּבכאה קראמ ,דלעפנעזאר הנוי :ןטגנולײצרעד :טלאהניא

 :רעדיל .ןאמ .ז ,סואעצניל ,תובשחמ-לעּב :ןעלקיטרא .ועקעּפ השמ ,ןיװעל הנח

 .רנא .א רוגזיא והילא ,קילעראג חנ יקסנעזדאוג -י .א

 ;2 .ז .(99) 11 .מונ .(15) 28/ו 1918 .(ק) .צט ,"טייצ עיינ .עיפארגאילּביּב . .... | (1 :.צער|

 148 .םונ .20/שװ ,1918 .(ק) .צט ,-טײצ עיינ, .רעּבאהּביל .רעזעל ַא ןופ ןעקנאדעג -.רעגינ ש42

 .ן2 .ז .(236)

 ןלאָירעטאמ עשיפארגָאִיּב .א

 ידימּת

 .(06 3 ,קעטאילּביּב-סקלאפ) .רערהיפנא ןוא רערהעל רעזנוא לצרעה ...

 .ּפאק 25 זיירפ .ז 75616(.14) .קאינרעשט .א ןוא רעקסירּב .מ יײרעקורד ,"תונבל תע, גאלרעפ ,װעיק

 םהה .ח ? ,בוסוטמ
 ןיא ןעלהאוו איד אוצ טַײקגיטעהט ןַײז ןוא ןילאגראמ שטיוואדיוואד דלאנרא ,.;

 .גנולמאזרעפ-סגנודנירג רעד
 .ןֿפ .או .ז 11 ./109616) .41089, זאמ. 2. םץעסאסק8 2 1. 41608288.

 עטכישעג .או

 ,נרַא

 .ג .ל ךרוד שידיא .ענומאק רעד ןופ םיתמ יד ...
 םולש עװקסאמ ןיא קוור עשירוי עטשרע יד ,"רעמאה רעד. גאלראפ ,װעיק ןןוא| .עװקסאמ

 .ןיּפ .א| .ז 21 .(12421) .ןייטשקוּב
 וא, א, א/--71
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 .בקעי יקסניצשעל 9
 .טרעדנוהראי ןעט-אוא ןראפ דנאלסור ןיא ןדיא ןופ ןעבעל עשימאנאקע סאד --.ן19111י

 .ּבור 1 זײרּפ .ז 43 .(620)13) ."היחתה , יירעקורד ,"גאלראפ רעוועיק , ,װעי ק

 (רעזעיגילער) רָאלקלָאפ .צוו

 .נ .ח ,קילאיּב ןוא ח .י יקצינבאר ,0

 םילשמ ,ןעדנעגעל ,ןעגאז ,ןעגנולהעצרע עכעלמיטסקלָאפ תודגא עשידּוי יד -- .ן19171
 ןשיערּבעה ן'כָאנ םישרדמ ןוא דומלּת ןופ ןעּבילקעג .רעטרעװכירּפש ןוא ןעמזיראפא
 ןוא יקצינבאר .ח .י ךרוד טלאהניא ן'כאנ טריּפורג ןוא טייּבראעּב "הדגאה רפס,
 .דנאּב רעטשרע .קילאיּב .נ .ח

 .ּפאק 40 .ּבור 1 זײרּפ .ז 180 .(417)10) ."הירומ  קורד ,אסע דא

 .זעײרת, :לאניגירא ןיא

 או אנו --7



1 

 א

 עיגילער

 .ןויצךב .טסילא
 'ר גה"רה ןּב ןויצךּב ר"רה תאמ זויאס ס'דֹורמנ רעדָא ,סעקינ'הרבח עסייוו יד ..
 ,"הרוּתה רצוא, ,"ןויצ ןּב ספ"לא השעמ, לעּב ,אנליומ ספילא לצ'ז אביקע הימרי
 .וכו "םדא תמשנ

 .ץיװאניּבאר השמ םהרבא לש -עימאנאקע. םיופסה רחסמ תיּב סופדו תאצהּב ,אװאטלאפ
 .ןיפ .א| .ז 16 .(11417)

 ערווִיטילָאּפ .עיגָאלָאיצָאס .שינעטנעק-טפאשלעזעג .ו

 םזילא;רעטאמ-רֶעשירָאמפיה .1

 םזיסקראמ 2

 םזילאִיצָאס 3
 עגארפ-ןעיורפ 4

 םזילאירעטאמ רעשירָאטסיה

 ןאמרעה ,ךיליײרג ,2
 ךרוד טצעזרעּביא .עטכישעג יד ןהעטשרעפ ןעשיטסילאירעטאמ ןעגעוו -- .ן1918*

 .ןָא סנָא ר א .ל
 .ןיפ .א| .ז 20 .(142620) .רלעפנעש .י םישרוי יד ןופ קורד ,"רעמאה רעד, גַאלרעפ ,װעיק

 םזיסקראמ 2

 .לרַאק ,סקרַאמ 3
 ,קעטָאילּביּב עשיטסילַאיצָאס-שידיא) .חויר רעד ןוא זײרּפ רעד ,ןױל-סטעּברַא רעד ..

 .(ע65 9

 .םינינע עשיריא רַאפ טַאירַאסימָאק םייּב גנולײטּפָא-סגנורליּב ןוא רוטלוק :גאלראפ .גרוּבועטעּפ

 .("...רעיראטעלארּפ.) .ּבור 2 זײרּפ .ז 84 .(97414) ."טַאלּבגָאט, יירעקורד

 .ירהיהפ ,סלעגנע ןוא לרַאק ,סקרַאמ ,4

 .(אי 7 ,קעטאילּביּב עשיטסילאיצאס-שידיא) .םזינומאק ןגעװ ...

 .םינינע עשידיא ראפ טאיראסימאק םייּב גנולײטּפא-סגנורליּב ןוא רוטלוק :גאלראפ ,גרוּברעטעּפ

 .(*.. רעיראטעלארּפ ,) .ּפאק 30 .ּבור 1 זײרּפ .ז 2 .(96 14) ,"טאלּבגאט , יירעקורד

 .ךירדירפ ,סלעגנע ןוא לרַאק ,סקרַאמ 5
 ןופ טצעזרעּביא .(טסעפינאמ רעשיטסינומאק רעד) םזינומָאק ןוא םזילאטיּפַאק יי

 .יקסטוַאק .ק ןופ ןדעראפ ייווצ טימ שטייד

 וײרּפ .ז 170 .(92416) .רעטליװ .א יירעקורד ,"טלעװ יד, גאלרעפ ,װַאלסָאניועטַאקעי

 .ּפאק 25 .ּבור 1

 1, ע--8
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 םזילאִיצָאס 3

 .נראפאל ןא דעג 6
 .שיזיוצנַארפ ןופ טצעזרעּביא .םזילאיצאס ןופ רקיע רעד ...

 ּפַאק 50 זײרּפ .ז 24 .(9416) .רעטליוו .א .קורד ,"טלעוו יד, גאלרעפ ,װַאלס ָאניועטַאקעי

 .יע ,עדלעװרעדנאו ,7

 .(א6 13 ,קעטָאילּביּב עשיטסילאיצָאס-שידיא) .טסנּוק ןּוא םזילאיצאס ...
 .(130421) .ײטַאלּבגָאע,; יירעקורד ,םינינע עשידיא רַאפ טַאירַאסימָאק :גַאלרעּפ ,גרוּברעטעּפ

 .(...רעיראטעלָארּפ) .ּפאק 50 .גור 2 זײוּפ .ז 2
 .|138 ,137 .ז .רעמונ-ץרעמ ,9 .ענליוו .שז ,"טלעוו עיינ יד , .רעכיּב עיינ--- .נ .ש : .צערןפ

 . .ס ,ואלטעװס 8
 עשיטסילאיצאס-שידיא) .שיסור ןופ טצעזרעּביא .טפנּוקּוצ רעד ןופ ןּבאגפיוא יד ...

 .(25 5 ,רוטַארעטיל עשיטסילַאיצָאס-רעלוּפָאּפ .קעטאילּביּב-סקלאפ
 ,םינינע עשידיא רַאפ טַאירַאסימָאק םייּב גנולײטּבָא-סגנודליּב ןוא רוטלוק :גאלראפ ,גרוּברעטעּפ

 .(*...רעיראטעלָארּפ ,) .ּבור 1 זײרּפ .ז 31 .((9416) ."טאלּבגָאט, ענעזעוועג יירעקורד

 .ג ,ואנאכעלא

 ,םוילאיצאס ןוא םזיכראנא
 זײרּפ .ז 116 .(9616) .רעטליוװ .א יירעקורד ,-טלעוו יד, גאלרעפ ,װאל סאנירעטאקעי

 .ּפאק 50 .ּבור 3

 .ןלרא|ק יקסטואאק ,0

 .עיצולאווער רעלאיצאס רעד ךאנ ןעגראמ ףיוא ...
 זײרּפ .ז 70 .(90616) .רעטליוו .א יירעקורד ,"ךָאװ רעד ףיוא, גַאלרעפ ,װַאלס ָאנירעטַאקעי

 .ּפאק 25 .ּבור 1
 .ן"טלעוו יד, גאלרעפ, :עליה רעד ףא|

 .ןלראק ,יקסטואאק ,1
 .רוטאטקיד ןוא עיטארקאמעד ...

 זײרּפ .ז 32 .,(9616) .רעטליוו .א יירעקורד ,"טלעו יד, גאלרעפ ,װַאלסָאניועטַאקעי

 .ּפאק 5

 עגארפ-ןעיורפ 4

 .ארֹיַאלק ןיקטעצ 2
 -ַאיצאס רעד ןוא עגַארפ-ןעיורפ יד ,טַאירַאטעלָארּפ רעטנעגילעטניא רעד --.{191815
 רעשיטנעדוטס רעכילטנעפע ַא ףיוא ןרָאװעג ןזעלעג זיא רעכלעוו ,גָארטרַאפ א .םזיל
 .(קעטאילּביּב עשיטסילאיצאס-שידיא) .ראי 1900 רַאװנַאי ,ןילרעּב ןיא גנולמַאזרַאפ

 ירעקורד ,גרוּברעטעּפ ןיא םינינע עשיריא ראפ טאיראסימָאק :נאלרַאפ ,גרוּברעטעפ

 .("...רעיראטעלארּפ ,) .ּבור 2 זיירּפ .ז 48 .(9616) .=טַאלּבגָאט .

 גנּויוּבנטאר .רוטארעטיל-ייטראּפ .קיטילָאּפ .

 םזילאירעּפמיא .1
 : קיטילָאּפ-ןרעניא .2

 סעגארפ עניימעגלא (8

 גנּויוּבנטאר (0

 קיטילָאּפ עלאנָאיצאנ (6

 םזילאירעּפמיא ;1

 .לראק .יקסטואאק ,
 ,גײװצנעזא ר :טצעזרעּביא .שטייד ןופ ,םזילאירעּפמיא רעד ..

 זײרּפ .ז 31 .(9616) .רעטליו .א יײרעקורד ,"טלעװ יד, גאלראפ ,װאל סאנירעטאקעי

 .ּבור 1

35--111 ,11 



4 

,5 

96 

9.7 

.8 

69 

910 

 .ר .ר .ס .פ ןיא ךוּב עשידִיי סָאד--ינטיװק .י א רענטאר .ז
.- 

 :קיטילָאּפ-ןרעניא 2

 סעגארפ עניימעגלא (4

 .ק .קעדַאר

 .(א 2 ,קעטָאילּביּב עשיטסילַאיצָאס-שידיא) .דנַאלסור-ן'טַאר יד ןוא ןטסיכרַאנַא יד ...
 ,םינינע עשידיא רַאפ טַאירַאסימָאק םייּב גנולײטּפָא-סגנודליּב ןוא רוטלוק :גַאלרַאפ ,גרוּכרעטעּפ

 .(*...רעיראטעלָארּפ ,) .ּפאק 30 זײרּפ .ז 20 .(75613) ."טַאלּבגָאט, יירעקורד

 גנּויוּבנטאר (ט

 0 יי ק צא ר ט
 -רָאפ) גנוריגער-ןטאר יד ןעוועטאר ןלעװ גנונעדרא ןוא ןילּפיצסיד ,טעּברא --.| 918
 -ראּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ ץנערעפנאק רעשיטָאטש רעװקסָאמ רעד ףיוא גָארט
 .(קעטאילּביּב עשיטסילאיצאס-שידיא) .(רָאי 1918 טראמ 28 ,ייט

 -גָאט, יירעקורד ,גרוּברעטעּפ ןיא םינינע עשידיא רַאפ טַאירַאסימָאק ;גאלראפ ,גרוּב רעטעּפ

 .("...רעיראטעלארּפ.) .ן.ּפ .א| .ז 29 .(9616) ."טַאלּב

 קיטילָאּפ עלאנָאיצאנ (6

 .םּוחֹנ ,רעדניּבכּוּב
 עשיטסילַאיצָאס עשידיא) .ןעסאמ-סטייּברַא עשידיא יד ןוא עיצולָאװער-רּבַאיטקָא יד ...
 .(א 10 ,קעטָאילּביּב

 .(10614) ."טאלבגאט. ירעקורד ,םינינע עשידיא ראפ טאיראסימאק :גאלרעפ ,גרוּברעטעּפ

 .ן.וקע 5|3.000 .(-...רעיראטעלארּפ ,) .ּפאק 15 זײרּפ .ז 8

 :רוטארעטיל-ײטראּפ עשיטסינומָאק 3

 קיטילָאּפ-יײטראּפ רעד ןופ סעגארפ עניימעגלא (8

 םזינינעל (ט

 ןרָאפיונוצ-ייטראּפ (6

 קיטילָאּפ-ײטראּפ רעד ןופ סעגארפ עניימעגלא (8

 .ח רז ,גרעּבנירג
 .(5412 ,קעטאילּביּב עשיטסילאיצאס-שידיא) .סאג רעשידיא רעד ףיוא ןטסינויצ יד ...

 .12614) ."טאלבגאט- יײרעקורד ,םינינע עשיויא ראפ טאיראסימאק :גַאלרַאפ ,גרוּברעטעּפ

 .זקע 10.000 .("...רעיראטעלארּפ,) .ּפאק 40 זײרּפ ,ז 2

 ןיטַאװ
 .(06 18 ,קעטאילּביּב עשיטסילאיצאס-שידיא) ?ענּומָאק ַא זיא סָאװ ...

 עשיריא רַאפ טַאיוַאסימָאק םייּב גנולײטּפָא-סגנורליּב ןוא רוטלוק :גַאלרַאּפ ,גרוּברעטעּפ

 .("...רעיראטעלָארּפ.) .ּפאק 40 זײרּפ .ז 23 .(414)9) ."טַאלּבגָאט, יירעקורד ,סינינע

 םזינינעל (װ

 .(ואנאילֹוא .יא .װ) .נ ןינעל
 -פיוא יד ןוא הכולמ רעד ןגעוו םזיסקראמ ןופ ערעל יד .עיצולאווער ןוא הכולמ ...
 ,קעטאילּביּב עשיטסילאיצאס-שידיא) .עיצולאווער יד ןוא טאיראטעלארּפ ם'נופ ןעּבאג
 .ןש טי װ ָא נא מ לאק :שידייװפ .(06 2

 דאח. הא. 0604. 42116321806 1008366780* ,טַאירַאסימָאק ןשידיא ןופ עּבַאגסױא ,עוװקסאמ

 .(*...רעירַאטעלָארּפ ,) .ּפאק 50 .ּבור 4 זײרּפ ."טראויכאנ, .ז |1|-{-138 .(92616)

 .טאיראסימאק-סקלאפ ןופ רעציזראפ ,נ ןינעל
 רהָאפנעמאזוצ ןשידנעלסורלא ןטירד ן'פיוא ןטלַאהעג ,עדער-סולש ןוא גארטראפ ...
 עשיטסילאיצָאס-שידיא) .ןעטאטוּפעד-ןעטאדלאס ןוא -רעטייּברא יד ןופ ןעטַאר יד ןופ
 .ןאלּפאק :שידיײװ .(א5 1 ,קעטאילּביּב

 ."טאלּבגאט. ענעזעוועג ײרעקורד ,טַאירַאסימָאק רעשידיא רעלַארטנעצ :גַאלרעפ ,דארגארטעּפ

 .("...רעיראטעלארּפ ,) .ּפאָק 50 זײרּפ ,ז 31 .(9ל616)

 ןוו--8
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 ןינ ףינעל)
 -יפסיוא ןלארטנעצ ם'נופ גנוציז-ראנעלּפ רעד ףיױא ןינעל רבח ם'נופ עדער יד ..
 -איצאס-שידיא) דליּב ןוא עיּפַארגָאיּב רעצרוק א טימ .ילוי 21 םעד טעטימאק-סגנור
 .(28 16 ,קעטאילּביּב עשיטסיל

 עשיריא ראפ טאיראסימאק םייּב גנולײטּפא-סגנודליּב ןוא רוטלוק :גאלראפ ,דארגארטעּפ

 .("..רעיראטעלארּפ,ֹ .ּבור 1 זײרּפ ,ז 55 .(7614) ."טאלּבגאט, קורד ,םינינַש

 ןרָאפיונוצ-ײטראּפ (6

 .(םייח-ןּב .ש יקסרוגא 2

,,3 

,4 

5 

96 

1 

.8 

 עשידיא) .ץנערעפנאק רעשיטסינומאק רעשידיא רעטשרע רעד ןופ גנוטיידאּב יד ...

 ,(א 1 ,קעטאילּביּב עשיטסינומאק
 זײרּפ .ז 11 .(70413) .םינינע עשידיא ראפ טאיראסימאק רעקסּבעטיװ :גאלראפ ,קסּבעטיװ

 .(" ...רעיראטעלארּפ ,) .ּפאק 0

 ר 7 ה

 ,(1918 רּבאיטקא 25 ב3ו/ ץנערעפנאק עשידיא עטשרע יד ..,

 .ןטקידנעראפ טינ .ז 64 ,ןֿפ. }.}

 :ןעײטראּפ עשיטילָאּפ ערעדנא 4

 "דנוּב. (2

 *ייטראּפ-סקלָאפ , (ט

 "ןעָיצ-יילאיוּפ ,

 יײטראּפ עשיטסינָאַיצ

 יי

0 

 יי יי 8

 "דנוּב. (8

 ן"דבובע רעטיברא רפשידיא רענײמע גלא .ּפ .א .ד-.ס .רו

 .רע ליוװ סאוו ןוא דנוּב רעד זיא רעװ ..
 ,ז 8 .(9614) .רעוַאטימ .ח קורד ,"דנוּב, ןופ טעטימאק רעוװאקראכ ןופ עּבאגסיוא ,וװ אק רא ח

 .("...ייטראּפ רעטייּברא רעשיטארקאמעד לאיצאס רערנעלסור, ;ײ...רעיראטעלארּפ,) .ּפאק 10 זײוּפ

 .ן'דנוּבפ רעטײּברא רעשידיא הענײמעגלא רעד 8 א + = .רֶו

 .1918 יאמ"ךט 20 עווקסאמ ןיא ץנערעפנאק רעשידנוּב רעד ןופ סעיצולאזער יד

 .ןיפ .או .ז 4 .(180626) ."רשג , סופד-תיּב ,עװק סאמ

 .מ ,סעפאר

 רעדליּב טימ) .סעדער ןוא קיטסיצילּבוּפ .עיצולאווער-רטנָאק רעד ןופ לעווש ן'פיוא ...

 .(ןטסידנוּב ענעלַאפעג יד ןופ
 .ז 141 -ןשװ .(92616) .רעטליו .א יירעקורד ,"טלעוו יד, גַאלרעפ ,װַאל סאנירעטַאקעי

 ןיקע 2:50012 .(םירּבח ענעלאפעג יד טעמדיוועג) .ןּפ .א

 .|2 .ז .(346) 9 .מונ .11/| ,1919 ,(ק) .צט ,"טייצ עיינ, .רעכיּב עיינ - .ךל מ .י :.צערןֿפ

 "ייטראּפ-סקלָאפ , (וו

 .('דלאטרעּב) .װ ,יקצאל
 -רא הכולמ רעד ןגעװ עגארפ רעד וצ) .עעדיא-הכולמ יד ןוא םזילארעדעפ --.11918)
 .(דנאלסור ןיא גנונעד

 .ּפאק 30 זײרּפ .ז 22 .(80613) ."גאלראפ-סקלאפ. ,װעיק

 "ןעִיצ-ײלאוּפ , (0

 .ּב ,וװ ָא כ ָא רָא ּב

 ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא .ןעטפירש עטלמאזעג .םרָאפטַאלּפ רעזנּוא--.ן1918ן
 .קינטאלאּפ ,.ש :טצעזרעּביא .רנאּב רעט-1 .יק צוא וו ע ר .א ןוא ןישַא ח .א

 -עג|ג .ןיזקע 3.00015 .ּבור 10 זײרּפ .ז 119 | עו .(110619) ."ןעּבעל עַײנ סָאד; גַאלרַאפ ,סעדא

 :ןט"ערת תּבט .ג .טיוט סוואכאראּב .ּב ןופ טייצ-ראי ןטשרע םוצ קווד םעד טקידנעג

8---111 
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 .ר .ר .ס .פ ןיא ךוּב עשידַיי סָאד -ינטסיוװק .י ןא רענטאר .ז

 .ןשטיועלעשמיש קחצי* .יבצ- ןּב
 .עיצַאזינָאלָאק רעשידיא רַאפ דנַאל סלַא לארשי-ץרא --.5

 זײרּפ ."גאלאטאק, .ז ן3)-1-45 .(92612) ."ןעּבעל עַײנ סָאד, ַײרעקורד ןוא גַאלרַאפ ,סע ד א

 .ןיזקע 3.00015 .ּפאק 50 .ּבור 1

 225 56 טאל 1

 ,2 .מונ ,טפעהלמאז .עניטסעלאּפ ...
 ?=מ. האם. 008 ,,11642:8406 1108ץ06180" ,"רעמאה רעד , גאלרעפ ,װועיק ןןואְו ע וו ק סאמ

 .ןיפ .א| .ז .44 .(1117)
 ;:עניטסעלאּפ ןופ טיקגיהעפ סמענפוא יד-- יקסנאלּפאק-ןאל פאק ! :טלאהניא

 .לארשי-ץרא ןיא עגארפ-רעּבארא יד --- .ןוירוג-ןּב .צ "

 .א יקצואוװער
 .םולש-טלעוו ןוא טַאירַאטעלָארּפ רעשידיא רעד -- .ן1188

 .ןיזקע 4.00015 .ּפאק 60 זײרּפ .ז 16 .(92413) ."ןעּבעל עַײנ, ַײרעקורד ןוא גַאלרַאפ ,סע דא

 ייטראּפ עשיטסינָאיצ (4

 .ן"ץולחה,ן

 עיסימאק-י"א רעד ןופ ראילוקריצ א .'א תרבוח ."ץולחה, ןעגעוו תועידי --.ן1918)
 ."ןויצ-יריעצ , עיצקארפ-סקלאפ רעד ןופ .ק .צ םעד אּב

 .ןֿפ .א| .ז 8 .(9615) .הצובק רענשזינ רעד ךרוד ןעּבעגעגסיױרא -- . ןינש זינ|

 ."חע"רת.ה ןסינג, :לאניגירָא ןיא

 אב

 .דנאפ - לצ רעה רעד ...
 -ארטעפ .רנאלסור ןיא רנאפ לאנאיצאנ ועשיריא ןופ ארויּב-טּפיוה ןופ עּבאגסוא ,עוװקס אמ

 .ן.ּפאק 15 זײרּפ .ז 28 .(618)13) שטח, .גאח. 06. .תסױהזמסס תסאָצ06080* ,דא ר ג

 ,ריעצה

 .ּביִּבסקלאפ) .דנאפ-לאנאיצאנ םעד ןעגעװ רעטרעװ ראפ א .ץראה תלואג --.{1918)
 .(26 6 ,קעטאיל

 .(8/414) ."תונבל תע. רנעגוי רעשיטסינויצ ןופ עיצאזינאגרא רעוװעיק רעד ןופ גאלרעפ ,װעיק

 .|.ּפאק 15 זַײרּפן .ז 5

 ."ונתולנל חכ"תת .א, :לאניגירָא ןיא

 .םאנארגא ,.ש ,יקסװאקלאט
 -יא ?לארשי-ץרא ןיא רימ ןעטראוו סאוו ףיוא ןוא טכיירגרעד רימ ןעּבָאה סאוו ...

 .(6 3 ,קעטאילּביּב רעניטסעלאּפ) .ימ ר כ .ר ךרוד טצעזרעּב
 .ּפאק 30 זײרּפ .ז 6 .(11418) .*טראוו עשירוי סאד , .קורד ."קאטסאוו;מ גַאלרעפ ,רַארגָארטעּפ

 ,רד ,לאיהי ,.װהאנעלשט
 לאי חי .רד ןופ ןעלקיטרַא ןופ גנולמַאז .ןויטקעּפסערעּפ ערעזנּוא ןּוא המחלמ-טלעוו יד ...
 םיוּבנירג .י ןופ עדעררָאפ ַא טימ (שיסור ןופ טצעורעּבא) .װאנעלשט

 ןײײטשניּבור .ר ךרוד ןּבירשעג ,רערהיפ םענעּברָאטשרעּפ ם'נופ עיפַארגָאיּב ןוא
 .ןיִפ .א| .ז 78 .(417)13) ."טאלּבגאט, ײרעקורד ,"הלואג , גאלרעפ ,דַארגָארטעּפ

 ה 2כהכ

 .(גנוריגער רעשילגנע רעד ןופ עיצאראלקעד רעד וצ) דנאל עשידּוי סאד ...
 .ןיּפ .א| .ז 32 .(13618) ."טַאלּבגָאט , יירעקורד ,ײקָאטסָאװ , גַָאלרעפ ,דַארגָארטע ּפ

 שיק י|

 .לארשיל תמיק ןרק .בח רעלאנאיצאנ רעד ..
 .5 .או .ז 18 .(19414) .קאינרעשט ןוא רעקסירּב .מ ײארעקורד ,ועיק

 .ּב .נ
 .רהאפנעמאזוצ ןעשידוי ןפיוא א 3 רעד וצ זנוא טגאז סאוו ...

 .ז 8 .(100415) .יקסנאשואּב .ש ןופ יײירעקורד ,*תודחא , קאלּב ארויּב רערימאטישז ,רימאטישז

 .ּפאק 20 זײרּכ

1/----1915, 
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 203 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאילּביּב

 4 א 1

 .םיוּב נירג .י ךרוד טריטקַאדער .ךוּב רעטשרע .רעכיּבלמאז עשיטסינויצ ..
 .ז 79 .(10419) ."טַאלּבגָאט, ײרעקורד ,דאוגָארטעּפ

 ורעזיוהטַאר .י ,ץיװרוה .ד .ח ,דלעפנעזָאר .ש ,םיוגניר ג .י :ןעלקיטרא

 .רנא ןוא תובשחמ-לעּב ,סקַאז תחת ,ןײטשניבור ,ה

 ן')גיצהי ריי

 "ןויַצ יריעצ, תיממעה תינויצה היצקרפה לש תילילגה הדיעוה תוטלחה -(12
 .יאמ 8--11 .בויקּב

 .ןיּפ .א| .ז 15 .(70415) .רלעפנעש .י םישרוי יד ןןופ} יײרעקורד ,װעיק

 .ןשידִיי ףא ןּבירשעג זיא לכיּב סָאר|

 .(יולה השמ דוד) .ד ,אריּפאש

 .עיצולאווער ןוא םזינויצ...
 .ןז88 18 אסח. .ז 32 .(9615) ."תרנכ, גאלרעפ ,אסעדא

 1. 1 0 ס אז 0 ם עליה

, 

 ןדִיי אּב עגארפ עלאנָאיצאנ .1/

 .יקצאל) ידלאטרעּב
 .טסייג-דרע ן19181/

 .ּבור 1 וײרּפ .ז 63 ,(107417) ."טייצ עיינ, .זעג .צקא ןופ יירעקורד ,"גאלראפ רעועיקק ,װועיק

 .ּפאק 0

 ;2 .ז .(149) 81 .מונ .29/שװ ,1918 (.ק) .צט ,"גנוטייצסקלאפ, .רעכיּב ןשיװצ -- .נ .י (1 :.צערוֿפ

 ;10---8 .ז .10 .מונ .1918 .(ק) .ּבװ ."ךאוו רעד ףיוא , ."טסייג דרע, ס'ידלָאטרעּב -- רד ,ן--אמ .ל 42

 0 19 .ּפש .7--6 .מונ .1918 .(כ) .שז ,"טעּברא ןוא ררע , --,ןאמכעלּב יח 6

 . שי

 גנולמאזראפ-סגנודנירג רעלאנאיצאנ רעשידיא רעד ןגעװ טקעארּפ-ץעזעג ..
 .גנולמאזראפ רעלאנאיצאנ רעשידיא רעגילייווטייצ רעד ןוא

 .ןיּפ .א| .ז 52 .(13421) .ןאמרעּביױלג .ה ַײרעקורד ,װעיק

 ,םינינע עשידיא ראפ םוירעטסינימ-סקלאפ םנופ לעּפאּב ןטױל טקורדעג טרעװ .טּפירקס|ו|אנאמ סלא

 ןוא 20 ,19 ,3 ןופ ןעגנוציז עניז ףא טאר-לאנאיצאנ ןשידיא ןגילייווטייצ םנופ טגיטעטשאּב ,1918 לירּפא

 ו ...1918 לידּפא 2
 ,116/סאההה 43 1 {?| אסּממ".--שיניארקוא ,שיריי : טסקעט

 ד ה ירװקהו-
 .ץץיװרוה .ד .ח ןופ דויטע רעשיגָאלָאיצָאס א .ןעייטראּפ ןּוא ןעסאלק עשידּוי ...

 .|יּפ ,או יז 2 .(14ל618) .טַאלּבגָאט, ענעזעוועג יירעקו רד ,"הלואג, גאלרעפ ,!רארגארטעפ

 .(עניארקוא ןיא םינינע עשידיא ראפ רעטסינימ .זעװעג) .רד .מ ,ּבראפרעּבליז

 .עניַארקוא ןיא עימאנאטווא עשידיי יד ןוא םוירעטסינימ עשידיא סאד --.ן191815
 .(עטכישעג לטעלּב ַא)

 .(9216) ."קינטָאּבאר , יירעקורד ,"גַאלרַאפ-סקלָאפ רעשידיא , טפאשלעזעג עוויטַארעּפָאָאק ,װעיק

 ,ּבור 8 זײרּפ .ז 1

 ."טע"רת, :לאניגירָא ןיא

 2 .(340) 3 .מונ 3/| ;1919 .(2) .צסט ,"טייצ עיינע .רעכיּב עײנ -יר--.מ (4 :.צערןפ

 ; 30 229 .ּפש .1 .מונ .1919 .(ק) .שז ,"טלעוו-רעכיּב. .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק -ןעּפ .א (2

 ,1919 .(נימ) .שז ,"טלעוװ עיירפ יד, .עניארקוא ןיא םוירעטסינימ ןשידיא ןגעװ ךוּב א--.יכדרמ-ןּב 3

 .128--2 .ּפש .2 .מונ

 .ןילהאוו-- שטירעזעמּב בר ,רשא ןײטשרעּבליז

 .ןידּוי יד ןוא טפארק-סגנוריזינאגרא יד --.{1918)
 זײרּפ .ז 22 .(11816) .ןאמרעּבואלג .ה ייַּב טקורדעג ,ײלאושי-תורחַא, ןופ עּבאגסױא ,װעיק

 .ּפאק 0

 ."חע"רת, :לאניגירָא ןיא

111, 14'--18 
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 .ר .ר .ס .פ ןיא ךוּב עשידַיי סָאד --ינטיװק .י ןוא רענטאר .ז

 .בקעי ;קסניצשעל
 .טנייה ןוא לאמא עימאנאטווא עשידיא יד ,..

 טפאשלעזעג-ןעיצקא ןופ ײרעקורד ,.ּפ .א .ס .ּפ ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ עּבאגסױא ,װעיק

 .ֿפאק 50 זײרּפ .ז 48 .(9414) ,."טײצ עיינ,

 .ףלָאװ ,װָאיליטָאמ
 .ראפנעמאזוצ-רעטעּברַא רעשידיא רעד ןוא ןטאר-רעטעּברַא עשידיא יד ...

 עאמח. ,116581406 עסאָצס01507 ,"רעמאה רעד. גאלרַאפ ,סעדא -- װעיק -- ,עװקסָאמ

 .ןיזקע 5.00015 .ז 43 .(6ל616)

 'י .פ ,טילּבאקסומ
 ,גנוטערטרעפ-סקלאפ יד --.ן19181/

 זײרּפ .ז 36 -(72412) ."רבח. גאלראפ |ןופ| ײרעקורד עשידוי ,ארוטלוק, גאלרעפ ,עװקסאמ

 .ןטיטעּפ טימ טקוררעג| .ּפאק 0

| 4 * . ' * 

 לימאק ןופ ןעגנוניימ) .עגארפנדיא רעד ןגעװ רעוט עשיטסילאיצאס ..
 ,גרעּבדלאג .י ,דארלסקא לעװאּפ ,ארטסלורט-וינ ,סנאמסיוה

 .טפעה רעטשרע .ןאיראז .מ ןוא ןעטסנאה .א .ט ,רעללעמ װאטסוג
 -ילעוּפ,) .פ .ָא .ד-.ס .א ןופ יירעצעז ,"רעמאה רעד. גאלרעפ ,עװװקסאמ ןןא| װעיק

 .ּפאק 40 זײרּפ .ז 22 .(9613) .ןאמרעּבואלג .ה ייּב טקורדעג ,("ןויצ

{. 
 -אּפ ןיא טעּברא רעשידיא רעד ןפלעהוצטימ טפאשלעזעג רעד ןופ טוסאטס .4

 ַצטע88פ :001100782 0024282018/6 ס2ץװסה/סטסאצ ױעקָצהָצ ם'פ נג 160141--,אניטסעל

 יז 16 .(109615) ."גאלראפ-סקלאפ רעשיריא ,, ײרעקורד ,חעיק

 .ןןטלאּפש ייוצ ןיא טקורדעג ;שיסור ןוא שיריי :טסקעס|

 .ןתובשחמ-לעּב|* .מ .א ,װעשַאילע

 -רעווינוא-סקלאפ) .גנוטלאווראפ-טסּבלעז רעשידוי רעד ןופ ןגאל-דנורג יד --.ןופ181/
 .ןיצ קא .ה ןופ טריגאדער .(א5 123 ,קעטאילּביּב לאס

 .ּפאק 50 זײרּפ .ז 2 .(פיא 14) ."סויבאמ, .זעג .ּפאאק .קורד ,"רגבח, עּבאגסיא ,עװק ס אמ

 .ה ,ּבוש}
 .הלהק עשידיי עיינ יד ..

 .ּפ .א .ס .א .פ רעד ןופ .ק .ר רעװװאלסאנירעטאקעי ןופ עּבאגסױא ,װאלס אנירעטאק עי

 .ן.ּפאָק 25 זײרּפ

 .סחנּפ ןאמפיש
 .(וא טיר .י ךרוד טצעזרעּביא) .הלהקה ןינּב ...

 רעד ןופ טעטימאק םענאיאר רעוװאלסאנירעטאקעי םעד ןופ עּבאגסױא ,וװאל סאנירעטאקעי

 .ןיפ .א| .ז 26 .(11418) .ןאמגראט ןופ קורד ,עיצאזינאגרא רעשיטסינויצ

 קימָאנָאקע .ש
 עימָאנָאקע-טילָאּפ

 .ש .א ,סקאז
 -ילאיצָאס-שידיא) .לייט רעטשרע .עימאנאקע רעשיטילאּפ ןופ ןעּפיצנירּפ-דנּורג יד ...
 .'אמ 3 ,רוטארעטיל עשימָאנָאקע-לַאיצָאס .קעטָאילּביּב-סקלָאפ עשיטס

 .9416) ."טַאלּבגָאט- ַײרעקויד ,םינינע עשידיא ראפ טַאירַאסימָאק :גַאלררעּפ ,גרוּברעטעּפ
 .("...רעיראטעלארּפ.) .ּבור 2 זײרּפ .ז 4

 זצ, ץ--+8



 295 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאִילּביּב

 רעטעּברא ןוא טעּברא .עץז

 גנוגעװאּב עלענָאָיסעּפָארּפ

 .ןטסירָאכ ןוא ןטסיטרַא עשידיא ןופ ןײראפארּפ .לסורלאו 7
 טעּבראעגסיוא ,(סעזירּפערטנא) טלאהעג ףיוא סעּפורט ראפ ךאמּפא רעלאמראנ יו

 ןוא טרעסעּבעגסיוא ,1917 רּבאיטנעס ,וועיק ןיא ראפנעמאזוצ םעניימעגלא ןט-1 ןפיוא

 ,1918 ראוונאי רעט-14 ,וואקראכ ןיא ראפנעמאזוצ-ןטאגעלעד ןט-3 ןפיוא טגיטעטשאּב
 .ּבור 1 זײרּפ ,ז 8 .(10 6 18) ,ואקראכ

 |}טסירָאכ ןוא ןטסיטרַא .דיא ןופ ןײראפארּפ .לסורלאו 8
 -עגסיוא) .(סעּפורט-םירבח) רעטנעצארּפ ףיוא סעּפּורט ןופ ךאמּפא רעלאמראנ יי

 טרעסעבעגסיוא ,1917 רעּבאיטנעס ...ראפנעמאזוצ םעניימעגלא ןטשרע ןפיוא טעּברא

 ;(1918 ראוונאי ..,טגיטעטשאּב ןוא

 .ּבור 1 זײרּפ ,ז 18 ,(10,18) ."היחתה, קורד ,װאקראכ

 .|טסיראכ ןוא ןטסיטרא עשידיא ןופ ןײראפארּפ .לסורלאו ,9

 עשידיא ןופ ןייארַאפ ןלענאיסעפארּפ ןשידנעלסּורלַא ם'נופ (וואטסוא) תונקּת ..
 (וואקראכ ןיא ראי 1918 ראוונאי ןט-18--14 םעד טקיטעטשאּב) .ןטסיראכ ןוא ןטסיטרַא

 .ּפאק 65 זײרּפ .ז 16 .(10618) .ןאמטכעל .מ ןופ "היחתה- קורד ,װָאקרַא כ

 .א ,װָאנַאדד גָא ֹב ,0
 -ילאיצאס-שידיא) .(םעטסיס ס'ראלייט ןגעוו) .ןישַאמ רעד ןוא שנעמ םעד ןשיװצ ..;
 .(06 21 ,קעטאילּביּב עשיטס

 עשיריא רַאפ טַאירַאסימָאק םייּב גנולײטּפָא-סגנודליּב ןוא רוטלוק :גאלראפ ,גרוּברעטעּפ

 .("..רעיראטעלארפ,) .ּפָאק 50 זײרּפ .ז 30 ,(7ל615) .ײטַאלּבגָאט , .קורד ,םינינע

 עיצארעּפָאָאק .עוו
 .ןידוי טאטשנזײא ,1

 ? טפאשלעזעג-םויסנאק ַא סניוזא זיִא סאוו ...

 ."רעקעוװו, ןופ יירעצעז ,"טייקגיניא, וויטַארעּפָאָאק רעטײּברַא רעקסנימ ןופ ןּבעגעגסיױרא ,קסנימ

 .ּפאק 50 זײרּפ .ז 32 .(99614)

 .ן46 .ּפש .2--1 .מונ .1918 .(מ) .שז ,"גנונעפאה יד, .עיפארגאילּביּב ---.ש :.צערןּפ

0 2 : 
 -גיטעטסּבלעז, טפאשלעזעג-ךיורּבעג רעשידיא רעװאקראכ ןופ טכיראּב רעד ..
 ,גנולמאזראפ רענימעגלא רעד גנוטלאווראפ ןופ גארטראפ) .ראי 1917 ןראפ "טייק
 .(ראי 1918 טסוגווא ןט-4

 .ןיפ .אְו .ז 32 .(623)14) ."רוטלוק. יירעקורד ,װאקראכ

 גנודליּב ןוא רוטלוק .עזוו

 סעגארפ עניימעגלא .1

 סעמארגָארּפ ןוא קידָאטעמ .2

 טעּברא-גאלראפ 3

 ענעדישראפ 4

 סעגארפ ענײמעגלא .}

 .השמ ,ןאמרעט ,3
 עיפארגאיּב ןייז ןוא רעסַאפרעפ ןופ דליּב ןטימ .סאלק-רעטייּברא רעד ןוא רוטלוק ..+
 ןײטשּפע אנכש ןופ ןּבירשעג

 צנ} צע) צענ--18
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 וײרּפ .ז 44 .(99416) .רעטליװ .א יירעקורד ,?טלעװ יד, גַאלרעפ ,װַאלסָאנירעטַאקעי

 .ןיזקע 4:00015 .ּבור 1

 .1919 .(ק) .שז ,"טלעװ-רעכיּב. .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק -- .סיקסעשט .א .ל :,צער|8

 ;154--52 .ּפש ,2 .מונ

 .לארשי ,יקסנימערעמ
 .(דנאלסור ןיא ןערהאי-המחלמ עטשרע יד ןופ ךשמ ןיא) ףמאק-לוש םוצ -- 812

 .ּפאק 50 .ּבור 1 זײרּפ .ז 49 .(93,14) ."היחתה , ירעקורד ,"טעּברא ןוא דרע , גאלרעפ ,װעיק

 סעמארגָארּפ ןוא קידָאטעמ

 .ד ,גרעּבכָאה

 ."לוש רעיינ, רעד וצ ןעגנוזייוונא עשידאטעמ ןוא ןעגנוקרעמאּב ...

 .ןייקע 1.070 .ּבור 2 זַײרּפןֿפ .ז 46 .(100416) .ןיקצעלק .א .ּב ןופ גַאלרַאפ רענליו ,װעיק

 .ח ,װָאקלַאיפ
 .װָאקל ַאיפ .ח ןופ גנודליּבלושרעסיוא ןופ ןגעוו ןוא ןעמרָאפ .גנוהיצרע-סקלאפ ...

 .11לצ521) ייגוז+ , 1006 381" ,"לארשיּב הלכשה יציפמ, הרבח רער ןופ עּבאגסױא ,דַארגָארטעּפ

 .ּבור 8 זיירּפ .ז 6
 .2 .מוב .1919 .(ק) .שז ,"טלעװ-רעכיּב , .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק -- .אירול .נ (1 :.צערק

 .12--11 .םונ .1918 .(מ) .שז ,"גנודליּב ןוא רוטלוק , .עיפארגאילּביּב -- .ךירנע ג .ש (2 ;55 ,54 .ּפש

 .ן24 ,23 .ז

 טי עדי 1

 -נירג .ז ,רעדניּבכּוּב .נ ןופ טריטקאדער ךּוּבלעמַאז ! .ןעגארפ-רּוטלּוק יי

 .(א5 1 ,קעטאילּביּב עשיטסילאיצאס עשידיא) ןײטשנַאמיד .ש ןוא ,גר עּב

 .13421) .ײטַאלּבגָאט- קורד ,םינינע עשידיא ראפ טַאירַאסימָאק :גַאלרעפ ,גרוּברעטעּפ

 .(...רעירַאטעלָארּפ ,) .ּבור 3 זײרּפ .ז 5

 טעברא-גאלראפ 23

 יו ליטע אב

 ."עגיל-רוטלוק, רעד ןופ ןּבאגפיוא-טנורג יד--.ן1918/
 וײרּפ ."גאלאטאק- .ז |4| םעד ןיא .ז 32 .(913) ,רלעפנעש .י םישרוי יד ןופ יײרעקורד ,װעיק

 ,ן.זקע 6|5.000 .ּפאק 0

 אמצ ..זלז שר

 .56 1 גאלאטאק .יעגיל-רוטלוק, ןופ רעגאל-רעכיב רעלארטנעצ .
 .ןיפ .א| .ז 12 (9413 ,װעיק

 ענעדישראפ 4

 .1918-- טע"רת -- 1919 רָאי םעד רַאפ חּול-סקלָאפ --.ןו918
 .|.5 .א| .ז 31 .(10;)7) ."היחתה , יירעקורד ,"דיתע? גאלראפ ,װעיק

 ןסעררא (6 ,ראי רענעגנאגראפ רעד (5 ,ןעטאד עשיראטסיה (4 ,קינארח עשיראטסיה (3 .. :ט לאהניא

 .ןציטאנ ןוא

 יי א

 טע"רּת רהאי םעד ףיוא רַאדנעלַאקיסקלָאפ רעשידּוי רעססעדא רעד --+81

 ,ק"פל (תרטע)
 5 .אָו . 3 .(124 19) .יקצינטעלּב םיחאה לש םירפסה רחסמ-תיּב תאצוהּב ,אססעדא

 -רע עטנאסערעטניא ענהעש (5 ; םיריש ןוא ןעמזירָאפא ,ןעשינעטער ,ןעטָאדקענא (4 .:טלאהניא
 .ןעגנולהעצ

+111--1918 
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 רעכיּבנרעל .ןא
 סעיטאמָאטסערכ (9 ,ןזייּבפעלא (ג :טפאשנסיװכארּפש .1

 קיטאמעטאמ 2

 טפאשנסיוורוטאנ 3

 עטכישעג עשידִיי 4

 טפאשנסיוװכארּפש 1

 ןזייבפעלא (ג

 יד ,גרעּבפכאה

 םוצ לאירעטאמ ןסיורג א טימ תיּב ףלא רעטרירטסוליא ןא .לוש עיינ יד --.ן1918)
 ,עגאלפיוא עטייװצ .גרע ּבכאה .ד ןופ טלעטשעגפיונוצ .תיּב-ףלאןכאנ ןענעייל
 .ן1913 ,ןיקצעלק .א .ּב גאלראפ ,ענליוו -- עגאלפוא עט-ןן

 זַײרּפןפ .ז 116 .(137419) .ןיקצעלק .א .ּב ןופ גאלרעפ רעגליוו יײרעצעז ןוא גאלרעפ ,װעיק

 .ן.זקע 5.000 .ּבור 2
 ."חע"רת, :לאניגירא ןיא

 סעיטאמָאטסערכ (ט

 .ןיקסימָאװָאנ עשיומ|* ןיגלָא 2
 ערעטלע יד ןיא ןעזעל םוצ עיטאמאטסערכ עשירארעטיל ַא .טרָאװ עשידוי סָאד ...
 -ער .ןיגלָא ןופ טלעטשעגנעמאזוצ .םייה רעד ןיא ןוא ןעלוש-טנעווא ןופ ןעּפורג
 ףעלוש-טנעװא רענליו יד ןופ רערעל עּפורג ַא ךרוד ןעּבעגעגסיורא ןוא טריגאד
 ,ן1912 ,ןיקצעלק .א .ּב גאלראפ ,ענליו :עגאלפוא עט-1| ,עגאלפיוא עטסקעז .ו דנאּב

 םעד ןיא .ז 187 .(11419) .גאלראפ רענליוו יײרעצעז ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גאלראפ רענליו ,װעיק

 ."רעטרעוו עטרעלקרעד יד ןופ שינעכייצראפ |ןואְו ,תיּב-ףלא ןטיול ןראטיוא יד ןופ שינעכייצראפ , .ז 3)

 .ןזקע 3.00015 ,ּפאק 50 .ּבור 3 זײרּפ

 ת .ל הפד 2

 -עגפיונונצ ראי:לוש ןטירד ןוא ןטייווצ ןראפ ךוּב-עזעל א ,רבח-לוש רעד --.{1918)
 .רערעל רענליװ עּפורג א ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא .הפי .ח .ל ןופ טלעטש
 .עגאלפיוא עטפניפ

 .רנאּבראפ-רערעל .מעד ,דיי ןופ קריווטימ רעד יײּב ןיקצעלק .א .ּב ןופ גַאלרַאפ רענליו ,װעיק

 .ןיזקע 3:00015 .ּפָאק 75 .ּבור 3 זיירפ .ז 215 .(12:8 !8)

 ."חע"רת, :לאניגירָא ןיא

 .ש .ח ןַאדזַאק ,5
 -יל עשידיי יד ןרידוטש ףיוא קרעוװ-רעטסומ ןופ ןעגנולמאז .םייה ןוא לוש ראפ ...
 -רע .ןַאדזַאק .ש .ח ןופ טלעטשעגפיונוצ םייה רעד ןיא ןוא סַאלק ןיא רוטַארעט

 .לטעטש רעזנוא ,גנולמַאז רעטש

 .ינדזעיאז .א ןוא .מ רעדירּב ייַּב טקורדעג ,ײ"טייצ עיינ, ןיא טצעזענ "גאלראפ רעוועיקפ ,װעיק

 .זקע 5.000 .ּפאק 95 .ּבור 1 זײרּפ .ז 48 .(107617) ,

 .3---2 .מונ .1919 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש, .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק - .ןעירו|ל .נ :.צערק

 .0 ,19 .ז

 קיטאמעטאמ 2

 .מ ןאטיװעל ןוא .ל ,קינראװארּב 6
 -ראפ עטייווצ .םידימלּת ראפ ךוּב .ראי-ךרעל ןטשרע ןראפ ןּבאגפיוא עשיטעמפירא ...
 .ן1914 ,ענליוװ ,ןיקצעלק .א .ָּב גאלראפ :עגאלפוא עטש-ן| .עגאלפיוא עטרעסעּב

 .ּפָאק 65 .ּבור 1 זײרּפ .ז 78 .(115416) ."סערגארּפ , קורד ,ןיקצעלק ,א.ּב ןופ גאלראפ רענליװ ,װעיק

 עק ---8
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: 

 .מ ןאטיװעל

 .םידימלּת ראפ ךוּב .ראי-ןרעל ןטירד ןוא ןטייװצ ןראפ ןּבאגפיוא עשיטעמפירא --.ן1918)
 .ּבור 6 זײרּפ .ז 2 .(10418) .ןיקצעלק .ַא .ּב ןופ גאלראפ רענליו יירעצעז ןוא גַאלרַאפ ,װע יק

 .ןיזקע 55

 ."חע"רת, :לאניגירָא ןיא

 טפאשנסיוװורוטאנ 3

 י ,ש טישטאלעי
 .לעסיא .רד :שיסור ןופ .רוטאנ רעד ןיא ןּבעל סאד .{1918)

 ןופ קריװטימ רעד ייּב ,גַאלרַאפ רענליװ יײרעקורד ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גַאלרַאפ רענליװ ,װעיק

 .ןיזקע 2,000 .ןיפ .א| .ז 88 .(13;)8) .דנאּבראפ-רערעל .מעד .דיי

 ,"חע"רת, :לאניגירָא ןיא ; טרירטסויליא

 .|62 .ז .1 .מונ ,1918 .(ק) .שז ,ײ"ןּבעל ןוא לוש , .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק -- .ס .י :,צַערן

 .פָארּפ ,ָאטטָא ,לעמש
 ןשיגָאלָאיּב ןופ טפַאשנסיװרוטַאנ ןופ תודוסי יד .(עיגָאלָאָאז) םייח-ילעּב --.ן1918)
 .לע סיא .רד ןופ שידיי .טקנוּפדנַאטש

 ןופ קריװטימ רעד ייּב ,"גאלראפ רענליוװ, יײועצעז ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גַאלרַאפ רענליװ ,װעיק

 .ּפאק 50 .ּבור 3 זײרּפ ."עיגאלאנימרעט, .ז |2| םעד ןיא .ז 150" |.ש .דנאּבראפ-רערעל .מעד .דיי
 .טסקעט ןיא ןלעמעג 150 טימ .|.זקע 5.0008

 ."חע"רת, :לאניגירָא ןיא

 .דד ,16 .ז .2--1 .מונ .1919 .דארגארטעפ .שז ,"טלעװ יד, .עיפאונאילּביב--.ּב (1 :.צערוצ

 ;1 .מונ .1918 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק - .גרעּבסאילש .י 2

0 59--62|. 

 .פָארּפ ,אטטא ,לעמש

 ןשיגָאלָאיּב ןופ טפאשנסיוורוטאנ ןֹופ תודוסי יד .(עימאטאנא) שנעמ רעד --.ן1918)

 .לע סיא .רד ןופ שידיי .טקנוּפדנאטש

 ײרעצעז ,דנאּבואפ-רערעל .מעד .ריי ןופ קריווטימ רעד ייּב ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גאלראפ ,װעיק

 .טסקעט ןיא ןלעמעג 25 טימ ."סעיגאלאנימרעט, .ז |1| {-34 .(18)13) ."גאלראפ רענליוו,

 ."חע*רת, :לאניגירָא ןיא

 -ז ָאיל ס .י (2 ;16 .ז .2--1 .מונ .1919 .דארגארטעּפ .שז ,"טלעוו יד, .עיפארגאילּביּב---.ּב (1 :.צערן

 .|62--59 .ז .1 .מונ .1918 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .עיפאוגאילּביּב ןוא קיטירק -- .גרעּב

 עטכישעג עשידַיי 4

 .ח ,ית רפא ,1

2 

,3 

 .הפוקת עשילּביּב יד .לייט רעטשרע .(ךוּבנרעל) עטכישעג עשידיי --.{19181
 ,רגאּבראפ-רערעל .םעד .דיי ןופ קריװטימ רעד ייּב ,ןיקצעלק ,א .ּב ןופ גַאלרַאפ רענליװ ,װעיק

 .ּפאק 90 .ּבור 1 זײרּפ .ז 101 .(11818) .ײגַאלרַאפ רענליוו, יירעצעז
 ."חע-רת, :לאניגירָא ןיא

 .ח ,יתרפא

 יינש תיּב ןופ טייצ יד .לייט רעטייווצ .(ךוּב-ךרעל) עטכישעג עשידיי --.ן1918)
 ןשיטאוקאמעד ןשיריי ןופ גנוקריװטימ רעד ייּב ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גַאלרַאפ רענליװ ,װעיק

 .ּפאק 65 .ּבור 2 וײרּפ .ז 126 .(1013) ."גַאלרַאפ רענליװ, יירעצעז ,דנאּבראפ -רערעל
 ."חע"רת, :לאניגירָא ןיא

 ןיצידעמ .א
 2 יי א

 .רעדניק ייַּב ן'תערציּפאק ענעדיישראפ ןגעװ ...

 ײרעקורד ,גנורעקלעפאּב רעשירוי רעד ןופ דנוזעג סאד ןעטיהראפ וצ טפאשלעזעג ,דארגארטעּפ
 .ןיפ .א| .ז 8 .(137419) ."טאלּבגאט,

 ןא} א--18
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 .דעמ ,רד ,(תובשחמילעּב) .א ,װועשאילע
 -נסיוו-רעלוּפאפ א ?ערעלאח רעשיטאיזא רעד ןעגעװ ןעסיוו רעכילטיא זומ סאו ..,
 .(תובשחמ-לעּב) װעשאילע .א .דעמ ראטקאד ןופ ךערּפשעג רעכעלטפאש

 .ּפאק 50 זײרּפ .ז 16 .(8614) ."טאלבגאט , יײרעקורד ,"םייח, גאלראפ ,דא וגארטעפ

 טפאשטריוודנאל .או

 ! ףיגוהב
 ,דנאלסור ןיא טפאשטריוודנאל עשידיי יד --.19181*

 .ז |ג} םעד ןיא ..ז 32 .(9216) .רלעפנעש .י םישרוי יד ןופ קורד ,"גאלראפ רעװעיק, ,װעיק

 .ןיפ .א} ."שינעכייצראפ רעטרעוו ,

 .1919 .(ק) .שז ,"טלעװ-רעכיּב  .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק - .יקסניצשעל ײ :,צערןּפ

 .ן31 ,30 .ּפש .1 .מונ

 טסנוק .אוו

 קיזומ

 ..ימ ,טילאש|

 .טיל אש .מ ןופ ךוּבלעמאז .רעדיל .ץאלּפ-רעדניק ן'פיוא ןוא םייה רעדניק ןיא ...
 רער טימ ןּבעגעגסױרַא ,רארגארטעּפ ןיא קיזומ-סקלאפ עשיריי ראפ טפאשלעזעג ,רַארגָארטע ּפ

 .ז ן22| .(130423) ישמח. עוסק ,"הלכשה יציפמ הרבחא רעד ןופ גנוקריווטימ

 .ןןטלאּפש 2 ןיא טקורדעג טסקעט .ןטָאנ טימ רעריל 40)

 .1919 .(ק) .שז ,"טלעווירעכיּב, .(ןטאנ) רעדיל רעדניק - .יקװארטימיזד .א (1 :.צערןפ

 .(מ) .שז ,"גנודליּב ןוא רוטלוקא .רוטארעטיל-רעדניק -- .רע גינ .ש (2 3101--99 .ּפש .4--3 .מונ

 .114--11 .ז .4--3 .מונ ,9

 רוטארעטיל .אווו
 עיזעָאּפ .1

 קרעװ עשיטאמארד 2

 עזָארּפ 3

 רוטארעטיל-רעדניק 4
 קיטירק .5

 רעכיּבלמאז 6

 עיזעָאּפ 1

 .ן.ה ןיצקאו
 טלעטשעגפיונוצ ןוא טלמאזעג .(ןעגנוצעזרעּביא) .עיזעאּפ עשיאעּפארייא .סדמערפ ...
 .(ג6 15 ,גנולייטּבא עשיטסירטעלעּב ,קעטאילּביּב-לאסרעווינוא-סקלָאפ) .ןי צ ק א .ה ךרוד

 .ּבור 3 זיײרּפ .ז 192 .(157610) צעװ  ,תצססאהא תסטהחמה" ,"רבח, עּבאגסיוא ,עוװקס אמ

 .5---4 .מונ .1919 .(ק) .שז ,"טלעוו-רעכיּב , .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק -- .ןאמראק .ע :.צערןֿפ

 .,7 ,56 .ּפש

 יי
 .טפעה רעט-1 .רעדיל רעטעּברא ...
 ..."ןפאלקש יװ רעװ ,עלא ריא ,ףיוא טהעטש,

 -ילעוּפ ,) .פ .א .ד-.ס .א רעד ןופ יירעצעז ,"רעמאה רעד, גאלראפ ,עװקסאמ ןוא| ײעיק

 ,ּפאק 50 זײרּפ .ז 16 .(7ל413) .("ןויצ

 .ףסוי ,רעװָאשװָאּב
 עשיטסילאיצָאס-שידיא) יקסרּוגַא .ש ןופ טראווראפ א טימ רעדיל ענעּבילקעג ...
 .(04 2 ,קעטָאילּביּב
 *...ןעדראקא עסיז ענייד ,רוטַאנ ַָא ,ןייא ליטש,

 צ, אן, א} 211--18
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 .ר .ר .ס .פ ןיא ךוּב עשידִיי סָאד -ינטיװק .י ןוא רענטאר .ז

 "טאלּבגאט, ענעזעװעג יירעקורד ,טאיראסימָאק רעשידיא רעלַארטנעצ :גַאלרַאפ ,דַאונָארטעּפ

 .ּבור 1 זײרּפ ,(ײ...רעיראטעלארּפ,) .ז 32 .(9ל618)

 .2 .מונ .1919 .(ק) .שז ,"טלעוו-רעכיּב, .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק - .ןאמראק .ע :.צערופ
 .138--6 .ּפש

 .נ .ח ,קילאיּב
 -לע ב ןופ טראװראפ א טימ|ו .עטצעזעגרעּביא ןוא עלעניגירא רעדעיל .|1918)
 : .ןתו בש חמ
 ."...ןעצראה ןופ רעקאמשעג ןענייוו רימ ךיז טסולג,

 .ןיּפ .או יז 135-| אא .(60616) ."הירומא קורד , סע דא

 .עיפארגָאטָאפ סקילאיּב טימ

 .ןעגנוצעזרעּביא עדמערפ .,ו/ ,רוטאנ .ווו ,ןעגנוצעזרעּביא .וו ,עלאנאיצאנ ו :טלא הניא

 ."חע"רת, :לאניגירָא ןיא

 ,השמ ,ןאזרעדָארּב
 .סעקנאט .,יוט --.|19185
 *...יולּב זיא למיה ןיימ ,ָא,

 קורד רעד ןיא טקוררעג ,"רעמאה רעד , גאלראפ ןיא טצעזעג ,"ןעּבעל, גאלראפ ,עװק סא מ

 .ּבור 2 זײרּפ .ז 61 .(100614) .,,1/68406 1וסאצסס180*

 ."טע"רת, :לאניגירא ןיא

 ;2 .ז .(395) 58 .מונ .{}} ,1919 .(ק) .צט ,"טייצ עיײנ, .רעכיּב עײנ -- .יר .מ (1 :.צערפ

 22 .מונ .5 ,1919 .(ק) .צט ,ײןעּבעל עיינ, .ןסעומש עשירארעטיל -.רעדנעלסיוא .נ (2

 .|2 .ז .(305)

 .א ,ּבולאג
 ,(רעדיל} םרוטש ןיא ...
 "...סעראמכ עטכייפ ןיא טליהעגנייא ,

 .יפ .א| .ז 4 .(5612) .ןאמדרירפ .א יירעקורד ,"שידיא, גאלראפ ווו א ק ר א כ

 .לזאזע ,וװ ,טאטש יד .וו ,רלאוו רעד .ן| ;:טלאהניא

 ,131 .מונ .13/שװ ,1918 .(ק) .צט ,"ןעּבעל עײנ , .רעזעל א ןופ ןעציטאנ -- .הפי יכדרמ :.צערןג
 ן3 זו

 .השנמ ,ןירעּפלײה
 ,ראה-רעּבליז ...
 "...רעטסנעפ ענירג יד ךרוד ,הברוח רעטלא רעד סיוא,

 ּבור 5 זייֵרּפ יז 78 ,ה2א/8) זאװ. .אאח. 06ו0. ,116447406 גסאצס0780* ,"רבחע גאלראפ ,עוקסאמ

 .וװא קיש ט ף סוי :ןעגנונעכייצ

' 

 לאינד ,ןירעּפלײה השנמ ,אדיורּב ןושרג ,ןאזרעדארּב השמ) .טרעפאּבלאז :
 ,ןגנולמאז-רעדיל| .(ינראשט
 "..ןדאּב ךיז טייקגיטייצ רעד ןיא ןטסּבראה ןגעלפ סע,

 .ּבור 2 זײרּפ ,ז 32 .(70418) ."דיתע , ײרעקורד ,ײןעּבעל , גאלראפ ,עװקסאממ

 ,5---4 .מונ .1919 .(ק) ישז ,"טלעװ-רעכיּב , .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק -- .ליז ײמ .נ (1 :.צערןנ

 ,14--13 .םונ .1918 .(מ) .שז ,"גנודליּב ןוא רוטלוקע .ןציטאנ - .רעזעל א (2 ;52 ,51 .ּפש

 .|18---15 .ז

 השמ ,שטײסט

 .עטגיזאּב יד ןופ גיז רעד .װ .תשדוקמ ּתא ירה ,ו :ןעמעָאּפ ...

 *...! סנפיוה-רעטייש ןוא ...טכאנ ...רּבדמ;

 .ּפאק 50 .ּבור 2 זײרּפ .ז 52 .(7212) .ןאמדירפ .א ירעקורד ,"שידיא , גאלרעפ ,װאקרא כ

 ,131 .מונ .13/עװ ,1918 .(ק) .צט ."ןעּבעל עײינ, ,רעזעל א ןופ ןעציטאנ - .ה פי יכדרמ :.צערּפ
 .ןב .ז

 ,ן.ס} .א ןיקשוּפ
 יקסניודארג .י .א :שידיא .(עמעאּפ) .עװאטלָאּפ --,(19185

 ."...ייּבושטאק זיא ךייר ןוא טמיראּב,
 ג6ווו--18
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 .עוואטלאּפ ,שטיוואניּבאר םיחאהו הנמלאה ןופ ײרעקורד עשירטקעלע ,"שידיא , גאלרעפ ,װא קרא ח

 .ּפאק 50 .גור 2 זײרּפ ."תועט ןוקת, .ז |2|+-.64 .(65412)

 ."טע"רת , : לאניגירא ןיא

 .ןואסק-עשאר טימ טקורדעג|

 .5--4 .מונ .1919 .(ק) .שז ,"טלעוו-רעכיּב , .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק -- .ןא מרא ק .ע :.צער|'
 .|55---53 .ּפש

 .מ ןַאמסעװיר
 -עּב ,װָאלירק ךאנ טייּבראעּב ךעלשידיא ץנַאג ןוא יירפ .םילשמ "סנדייז , םעד ...
 .ן1908 ,ּבײטּפ :עגאלפיא עט-1) .עגַאלפיוא עט-2 .טרעסערגרעפ ןוא טרעסעּבעגסיױא דנעטייד
 ."...(רמאמ ַא טלהעצרעד יוזא) ,רומח ןּב א לזייאנא,

 ןיפ .א) .ז 7 .(1249) ."טַאלּבגָאט, יײרעקורד ,דארגארטעּפ

 .ןילאוו ךלּפ אטיואלסמ יכדרמ השמ ,װאראילקש
 .וואנאמאר זיוה םוצ גאלק א .וואנאמאר תיבל הניק --.ן1918|י
 ןהא רעּפרעק ַא איװ ןייז לעכיּב סאד טעװ ,המדקה ַא ןעּביירש טינ לעװ ךיא זא;
 | ,"...תמשנ ַא

 .ןשיערּבעה ןוא שידיײ) : טסקעט .ןיפ .א| .ז 16 .(92616) ,5 12

 קרעװ עשיטאמארד

 .ןקעראמ .א|* .קרַאמ ןײטשנרַא

 -רעפ עטייווצ .טקא ןייא ןיא ןעּבעל רעטייּברא ןופ דליּב א .דעיל עגיּביײא סָאד ..
 ..(8 ,"ארויּב-סגאלראפ , ּועשראוװ : עגאלפוא עט-1ןפ .עגַאלפיוא עטרעסעּב

 .ז 24 .(160624) ."המידק, יירעקורד ,"ןעּבעל ןוא טסנוקא גַאלרעפ ,עװקסאמ
 .ן24 .ז .12--11 .מונ .1918 .(מ) .שז ,"גנודליּב ןוא רוטלוק, .עיפארגאילּכיּב -- .י" א .ב ..צערןג

 .ןקעראמ ,אן .קרַאמ ןײטשנרַא

 .דנאּב רעטשרע .ןטפירש עשיטאמארד ...

 .ז 84 .(160624) ."המידק , יײרעקורד ,"ןעּבעל ןיא טסנוק , גאלרעפ ,עװקסאמ

 .ןרעּבאכעמ ןופ דליּב ןטימ|

 .(קעראמ .א) קרַאמ ,ןײטשנרַא
 .טקא ןייא ןיא דויטע רעשיטאמארד ,טהעג גנילהירפ רעד --

 .ּבור 2 וײרּפ .ז 26 .(119420) ."המירק, יירעקורד ,"ןעּבעל ןיא טסנוק , גאלרעפ ,עװקסאמ

 .ן1914 ,.י-.ג ,"טפנוקוצ, :לָאמ ןטשרע םוצ טקורדעג} .ן"1919, :עליה רעד ףאו

 (קעראמ .א) .קראמ ןײטשנרא
 ,טקא ןייא ןיא עידעמאק-יגארט .רעדורּב ןוא רעטסעוװוש ...

 .ּבור 2 זײרּפ .ז 30 .(119420) ."המיוק , .קורד ,"ןעּבעל ןוא טסנוק, גאלרעפ ,עװקסאמ

 .|1912 .שז ,"דנאל עיינ סאד, :שידיי ןיא לאמ ןטשרע םוצן

 .(ףוּב) ,ל ,לאװמיוּב
 .ןטקא 4 ןיא עטערעּפא .קינ'וּב-לכ עלעקצאכ ...

 .ּבור 5 זײרּפ .ז 64 .(90616) .ןאמדירפ .א יײרעקורד ,"עּפמאר, גאלראפ ,װא קראכ

 ,2 .מונ .1919 .(ק) .שז ,"טלעװ-רעכיב, .עיפארגאילּביּב ןוא קיטייק --.ןיל ע .ז ..צער ,

 .|51 ,50 .ּפש

 .ףסוי ,ןאסרעּב
 .ןעּבעל רעטייּברא ןופ רעטקאנייא .טיוט-סגגילהירפ --.ן19181

 .ּפאק 50 טימ .ּבור 2 .ז 22 .(112413) ."עיגרענע, יירעקורד ,"שידיא, גאלרעפ ,װאקראח

 ."רעפּפמעק-סטייהירפ ןעשיריא ןעטסואוועּבמוא'נא ןופ ןעקנעדנא ןעגיטכיל םעד טעמדיװעג,

 .ן"ןאסנרעּב ףסוי. :עליה רעד ףאְו

 .בקעי ,ןידראבנק

 ףידראג בקעי ןופ ןעטקא רעיפ ןוא אמארד .העובש יד ...
 ,עוואטלאּפ ,ץיוואניּבאר םיחאהו הנמלאה ירעקורד ,"שידיא  גאלואפ רעװאקראח ,װאקראכ

 .ןיּפ .א| .ז 90 )167424( 
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 | ר .ס .פ ןיא ךוּכ עשַידיי סָאד -ינטיװק .י ןוא רענסאר .ז

 .ס ,סיטקיװ

 .רעטקאנייא .טעּפש וצ ,,.

 .ןיּפָאק 50 .ּבור 1 זַײרּפןכ .ז 11 .(414)44) ."עיגרענע, יירעקורד ,"שידיא, גאלרעפ ,ױא קראכ

 149 .מונ .21/שוװ ,1918 .(ק) .צט ,"טייצ עיינ, .עיפארגאילּביּב - .ףארגאילּביּב :.צערןֿפ

 .|2 .ז .(237)

 .ק ןאמגניז
 .טקא ןייא ןיא גאליּפע רעשיטאמארד .ערעזא רעד ייּב --.ן1918|ו

 .ןּבור 2 זַײרּפופ .ז 21 .(13/614) ."עיגרענע , .קורד ,ן"שידיא- גאלראפ|? ,װ ַא ק ר א ח

 טיק ירוא נא = הי : עלקה

 115 .מונ .2ו/צו ,1918 .(ק) .צט ,"כײצ עײנ, .עיפארגאילּביּב-- .ףארגאילּביּב :.צער|פ

 .ןק .ז .(203)

 .ז ,שטיוװאלאגעס
 .דויטע רעשיטַאמארד .טנאוו יד ,.,

 .ןיּבר 2 זײרּפ|? .ז 32 .(617)15) ,"רבח, יירעקורד ןוא גאלראפ ,עװ קסאמ

 .ןטרירטסויליא|

 ר .שרעה ,רעבכראפ

 : .טקא }1 ןיא עידעמאק א ,רעימערּפ רעשידיא רעד ,,.

 .ז 18 .(119417) ."אווטלוק, יירעקורד ,"עניּב עגנוי יד, גאלראפ ,װ אלסאנירעטאקעי

 .ּפאק 25 .ּבור 2 זײרּפ

 .ןלנ .ּפש .2.מונ .1919 .(;) .שז ,"טלעו-רעכיּב , .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק --.ןע .ז :.צערןפ

 : .ןשטיװָאניּבאר .ש|* .םכילע-םולש

 .טקא ןייא ןיא סאּפש א .ןטנעגא --.ן19181?
 .ּפאק 25 .ּבור 1 זײרּפ .ז 20 .(105615) ."רוטארעטיל , גאלרעפ ,סע דא

 .ןשטיוװָאניּבאר .ש|* .םכילע-םולש
 .(טקא ןייא ןיא סאּפש א) .ראטקאד א --.ן19181?

 .ןיפ .א| .ז 16 .(13419) ."קעטאילּביּב ןעילימאפ , גאלרעפ ,סע דָא

 ."חע"רת, :לאניגירא ןיא

 .ןשטיװָאניּבאר .ש|* .םכילע-םולש
 .ןשנעמ --.ן19181+

 .ּבור 2 זײרּפ .ז 30 .(620)14) ."רוטארעטילא גאלרעפ ,סעדא

 .רעװאילקש ףסוי :עליה

 עזָארּפ 3

 יח  ,קללאיפ
 .גרוּבצניג .ש ךרוד ןשיאערּבעה ןופ טצעזעגרעּביא .(גנולהעצרע) אקניראמ --,.{19181

 .ּפאק 15 .ּבור 2 זײרּפ .ז 73 .(100617) צתח 1, ס6אאאא" ,"רוטארעטיל , גאלרעפ ,סעדא

 ."חע"רת, :לאניגירָא ןיא

 בקאע:י-ןב

 .ןַאמָאר ."אינעדע, טאטש-טפנוקוצ רעד ןיא ...

 .ּבורר 2 זײרֿפ .ז 44 .(112415) ."היחתה, יירעקורד ,ײשידיא , גַאלרַאּפ רעווָאקראכ , ןוװ ָא ק ר א כ}

 .ּפאק 0

 149 .מונ .21/שוװ ,1918 .(ק) .צט ,"טייצ עײנ, .עיפארגאילּביּב --.ףארגאיל ּביּב :.צערןק
 .ן2 .ז .(237)

 .פ ןירעּפלײה
 .ןןעגנולייצרע|: .לעווש ן'פיוא ...

 .ּפאק 50 .ּבור 2 זיירּפ .ז 15 ,(9416) .רעטליוו .א ײרעקורד ,"טלעוו יד, גַאלרעפ ,װ ַא לס ָאנירעטַאקעי

 .ּפש .4--3 .מונ .1919 .(ק) .שז ,"טלעוו-רעכיּב. .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק -- .מ .נ :.צערןּפ
5 6. 

 .ןלעקנוט .י* .רע ד ,רעלעקנּוט
 .(שזראש) ןעטסישידיא ...

 .ּפאק 50 זײרּפ .ז 16 .(115413) .*היחתה , ײרעקורד ,ןַײּפדלָאג ריאמ גנולדנַאהכוּב ,װעיק
2611/---18 
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 ןלעקנוט .י רעד ,רעלעקנוט
 .ןעגאלפוא עטשרע| ןעלעקנוט ןופ הדגה עשיטסיוועשלאּב יד ...

 .ז 16 .(9615) ."היחתה , יירעקורד ,ןייפדלאג ריאמ גנולדנאהכוב ,װעיק

 .לעקנונ .י רעד ,רעלעקנוט

 .עגאלפיוא עטייװצ .ןעלעקנוט ןּופ הדגה עשיטסיוועשלאּב יד --.ן19181י
 .ּפאק 50 זײוּפ .ז 6 .(9ל15) ."היחתה , יײועקורד ,ןײפדלאג ריאמ גנולדנאהכוּב וועיק

 .,7 .מונ עו

 .לעקנוט .|* רעד ,רעלעקנוט
 .(ןעקסעראמוה עשטאד) ּבעל-רעמוז ...
 .טאנאיסנעּפ ןיא (2 ,סענילאמ (1

 .ּפאק 50 זײרּפ .ז 15 .(412)9) ."היחְתה, יירעקורד ,ןייפדלאג ריאמ גנולדנאהכוּב ,װעיק

 יבצ ,יקסװאװל
 .(6 2) ?. 4046826 1'גענסאסץ -- רוחשה הימחנ 'ר ..,

 .ּפאק 60 זײרּפ .ז 5 -(?יא 15) .ן61689, דעה, םמעסאסמ8 11 16/288-

 .(ראזאל רָאדייא) .א .י ,שטיװָארעזײל
 ךיז טָאה סָאװ ,עטכישעג עכעלרעדנואו א .רצוא רעד .ו .לאווק ןטלַא ם'נופ ...
 טײּברַאעּב .א"ער גארּפ ןופ השודק הלהק רעשידוי רעד ןיא ןעטייצרַאפ ןעפאלרעפ
 .(א0 1 ,קעטאילּביּב עניילק) .שטיװָארעזײל .א .י ןופ

 .ןיּפ .א| .ז 48 .(92614) ."טאלּבגָאט, יירעקורד ,"םייח, גַאלרעּפ ,דארגארטעפ

 ,ןראזאל ראדיזיא| ,א .* ,שטיװַארעזײל
 סָאװ ,אלפנ השעמ א .ןעגידנעּבעל ַא ךָאנ שידק -- װ .לאווק ןטלא ם'נופ --.{815
 .א"ער גארּפ ןופ השודק הליהק רעשידוי רעד ןיא ןעטייצרַאפ ןעפאלרעפ ךיז טָאה
 .(85 2 ,קעטאילּביּב עניילק) .(ראזאל ראדיזיא) שטיװָארעזײל .א .י ןופ טײּברַאעּב

 .ןיפ .א| .ז 56 ,(92:15) ."טאלּבגאט, יײרעקורד ,"םייח, גַאלרעפ ,דארגארטעּפ

 .(שטיוואמארּבא .י .ש) םירפס-רכומ עלעדנעמ
 -סקלאפ עשיטסילאיצָאס-עשידיא) .רעט-5 דנאּב .ןטפירש עטלמאזעג .עשטאילק יד ...
 .ן1873 ,ענליו :עגאלפוא עטשרעןק .(רעקיסאלק עשידיא .קעטאילּביּב

 .םינינע עשידוי ראפ טאיראסימאק םייּב גנולײטּפא-סגנורליּב ןוא רוטלוק : גאלראפ ,וברובהעטע פי

 .זקע 20.000 .ּבור 3 זײרּפ .ז 184 .(9215) ."טאלּבגאט, יירעקורד

 .יירדנא ,יקסװװעיאמעינ
 ןיג לא :שיליוּפ ןופ טצעזרעּביא |ןעגנולהעצרע יירד|: ,רעפמעק-סטייהיירפ ...

 יז 23 .(11י420) .רעטליװ .א ירעקורד ,"טלעוו יד, גאלרעפ ,װַאלסָאנירעטַאקעי

 יז ,שטיװָאלַאגע ס

 .ךיז טּבעװו עדנעגעל א ..
 .ּבור 3 זײרּפ .ז 48 .(9617) ."ריתע, יירעקורד ,"ןעּבעל, גאלראפ ,עװקסאמ

 .4--3 .מונ .1919 .(ק) .שז ,"טלעוו-רעכיּב , .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק -- .מ .נ : .צערןפ

 .ן8 ,67 .ּפש

 יז ,ץיװאלאגעס
 ,ןערוטאינימ -- .{191812

 .ּפאק 50 .ּבור 2 זײרּפ .ז 2 .(50619) .ןאמרירפ .א יירעקורד ,ײשיריא, גאלראפ ,האקראכ

 .ן68 .ּפש .4--3 .מונ .1919 .(ק) .שז ,"טלעוװ-רעכיּב , .עיפארגַאילּביּב ןוא קיטירק -- .מ .ג :.צערפ

 .לָאּפ יוע
 :עּבאגסױא עטשרע} ,עּבַאגסױא עטירד .(שיזיוצנַארּפ ןופ טצעזעגרעּביא) .הקדצ ...
 .,.,6 ועשראוו

: 

 זײרּפ .ז 16 .(9416) .רעטליװ .א ירעקווד ,"טלעװ יד, ,גַאלרעּפ ,װַאל סאנירעטַאקעי
 .ּפאק 0

24111--8 
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 יל י ,ץרּפ ,8
 ףײטש ּפע אנכש ןופ עדערראפ ַא טימ .(ףירּב ןיא גנולהעצרע) .עּביל-רעּבעװ

 זַײרּפןפ .ז 32 .(92616) .רעטליװ .א יײרעקורד ,"טלעװ יד, ,גאלרעפ ,װַאלסָאניועטַאקעי

 .ןיקע 5.000 .ּבור 1
 .ןעיפארגָאטָאפ סעצערעּפ טימ|

 2 יז .(143) 81 .מונ .29צוו א,8 .(ק) .צט ,"גנוטייצ-סקלאפק .רעכיּב ןשיווצ---.נ .י :.צער}*

 .קחצי ,טעזאר 9
 ןוא ןגױא יד טימ רעקעמש השמ 'ר (1 :לארשי ינּב תומש הלא .םיפוצרפ ...
 לאמ ףניפ רעדָא ,היוג יד הנינּפ ןוא ריזח על'המלש (2 .ץל רעד םאּב-םיּב לרעמש
 ודידיל רצי יבתכממ) .ה"כ בּתכמ .ראה טימ טלדנאה הנושמ-התימ הילדג (3 .בוט-לזמ
 ,(רצרצ

 .ּפאק 15 זײרּפ .ז 20 .(70619) .טעזאר .מ ײרעקורד ,"ןמזל ןמזמא תאצוה ,װעיק

 ,הנוי ,דלעפנעואר ,0
 .ןלעװָאנ ןוא ןעגנולהעצרע .ןעיורפ --,ן19181

 .(95416) ."קינטָאּבארא יירעקורד ,"גַאלרַאפ-סקלָאפ רעשידיא, טפאשלעזעג עוויטארעּפאאק ,װעיק

 .ּפאק 15 .ּבור 6 זײרּפ .ז ן1461 9-ן-פ }218 1229 159 4
 ."טע"רת, :לאניגירא ןיא

 ;2 .ז .(335) 247 .מונ .27/אװ ,1918 .(ק) .צט ,ײטייצ עיינ , .עיפארגאילּביּב -- .טיל .מ (1 :.צערפ

 :21,26 .ּפש .1 .מונ .1919 .(ק) .שז ,"טלעוו-רעכיּב , .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק --.ןילרעּב .מ (2

 ,1919 .(ק) .צט ,"גנוטייצסקלאפ , .ןציטאנ עשיפארגאילּביּב -- .דאװעל .נ6

 .ב ,ריפַאש ,1
 ,גנולהעצרע .רעטסוש רעד ל'מהרבא --.ן1918)

 .פאק 50 .ּבור 1 זײרּפ .ז 38 .(102:616) "רוטארעטילא גאלרעפ ,סעדא

 ."חעײרת, : לאניגירא ןיא ,ןןקילאיּב .נ .ח טעמדיוועג|

 .ןשטיווָאניּבאר .ש|* .םכילע-םולש ,9

 ןופ ןערהאפעג זיא דמלמ רעד לשיפ יוזא יװ השעמ א .םייהא חסּפ ףיוא --.{1918/

 -עג ךיז טאה םהיא טימ סאוו ןוא םייהא חסּפ ףיוא עטאוועשסשאח ןייק עטלאּב

 .םכילע-םולש ןופ טלהעצרעד .ןעפארט
 .ּפאק 90 זײרּפ .ז 24 .(415)10) ."רוטארעטיל , גאלרעפ ,סעדא

 .רעװאילקש ףסוי :עליה

 .ןשטיװָאניּבאר .ש|י .םכילע-םולש ,3

 .םכילע-םולש ןופ (ליקעפ א) .קילגמוא'נא טרעשאּב --.ן1918)
 .ּפאק 65 זײרּפ .ז 17 .(415)10) .(ןאלּפאק .מ ןופ גאלרעפ) "רוטארעטיל, גאלרעפ ,סעדא

 .רעװאילקש ףסוי :עליה

 .ןשטיוװָאניּבאר .ש|* .םכילע-םולש 4

 .גאלאנאמ .ראטקאד םייּב -- .ן19181י
 זַײרּפ .ז 12 .(615)10) ."היוומ, קורד ,ןאלּפאק .מ ןופ גַאלרעפ ,"רוטארעטיל, גאלרעפ ,סעדא

 .ּפאק 0

 .רעװאילקש ףסוי :עליה

 .ןשטיוװָאניּבאר .ש|* .םכילע-םולש ,5

 .שורושחא קינעק םייּב --,{19181
 .מאק 75 זײרּפ .ז 20 .(1015) .ןאלּפאק .מ ןופ *רוטארעטיל ,, גאלרעפ ,סע דא

 .רעױאילק ש ףסוי :עליה

 ."חע"רת, :לאניגירא ןיא

 .שטיװָאניּבאר .ש|* .םכילע-םולש ,6

 6 .עיזאנעמיג -- --.119181
 .ּפאק 60 זײרּפ .ז 19 .(100415) ."קעטאילּביּב-ןעילימאפ , גאלרעפ ,סעדא

 .רעװאילקש ף סוי :עליה

 ."עיזאנעמעג יד, : ראש ןפא -
 אווו--8

 .ן2 .ז .(281) 30 .מונ .10
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 ןשטיוװָאניּבאר .ש|* .םכילע-םולש
 ,לי צ ע ג --.(1812

 .ּפאק 20 .בור 1 זײרּפ .ז 14 .(15;107) ."רוטארעטיל , גאלרעפ ,סעדא

 .רעװאילקש ףסוי :עליה

 ןשטיװָאניּבאר .ש|* .םכילע-םולש
 .סניוועג עסיורג סָאד --.{19181/

 .פאק 15 זײרּפ .ז 26 .(10615) .ןאלּפאק .מ גאלרעפ ,סעדא

 .רעװאילקש ףסני טיי

 .שטיװָאניּבאר .ש}! ,םכילע-םולש
 ,שטייד רעד --.ן1918/

 .ּפאק 50 זיירּפ .ז 16 .(100615) .ןאלּפאק .מ ,"קעטאילּביּב-עילימאפ , גאלרעפ ,סעדא
 .רעװאילקש ףסוי :עליה

 ,שטיוװָאניּבאר .ש|* .םכילע-םולש
 .סאלק עטירד -- 1918

 .ּֿפאק 75 וײרּפ .ז 24 .(10415) ."הירומ , קורד ,"קעטאילּביּב-ןעילימאפ, גאלרעפ ,סעדא
 .רעװאילקש ףסוי :עליה

 ,ןשטיװָאניּבאר ,ש|* .םכילע-םולש
 ,לדאה -- .ן1918

 .ּפאק 75 זײרּפ .ז 24 .(101415) ."הירומ , קורד ,"קעטאילּביּב-ןעילימאפ , גאלרעפ ,סע דא

 .רעװאילקש ףסוי :עליה

 .שטיװַאניּבאר .שו* .םכילע-םולש
 .(ןעגיכלימ םעד היבט ןופ השעמ ַא ךאנ) רעדניק עגיטנייה --..|1918)

 .ּפאק 25 .ּבור 1 זײרּפ .ז 25 .(101615) ."רוטארעטיל, גאלרעפ ,סע דא

 .רעװאילקש ףסוי :עליה

 :"חע"רת, :לאניגירָא ןיא

 .ןשטיװָאניּבאר .ש|* .םכילע-םולש
 .(גאלאנאמ) דלישטיור ןיּב ךיא ןעוו --.ן19181?

 .פאק 10 זײרּפ .ז 6 .(10615) ,ןאלפאק .מ ןופ גאלרעפ ,סע דא
 .רעװאיל קש ףסוי :עליה

 .ןשטיווָאניּבאר .ש|* .םכילע-םולש
 .קיצכעז ןוא סקעז --.ן19181

 .ּפאק 50 זײרּפ .ז 16 .(10615) .ןאלּפאק .מ ןופ גאלרעפ ,סעדא

 .רעװאילקש ףסוי :עליה

 .ןשטיװָאניּבאר .ש|* .םכילע-םולש
 .(גאלאנאמ) לּפעט סאד --.{19181

 .ז 16 .(10415) .ןאלּפאק .מ ןופ ,ײרוטארעטיל, גאלרעפ ,סעדא

 ."חע"רת, :לאניגירָא ןיא

 .ןשטיװָאניּבאר .ש* .םכילע-םולש
 .(1886 רָאי ןיא ןּבירשעג) ייוואלאס עלעסוי ...

 .ןיפ .א| .ז 210 .(140622) ןאלּפאק .מ גאלרעפ סעדא

 .ןשטיװָאניּבאר .שוי .םכילע-םולש
 .רמועּב - ג"ל --..ן1918

 .ּפאָק 30 .ז 21 :(105415) ."הירומ , קורד ,"קעטאילּביּב-ןעילימאפ . גאלרעפ ,סעדא

 .רעװאילק ש ףסוי :עליה

 ןשטיװָאניּבאר .ש|* .םכילע-םולש
 .טשינ טלעדיפ סע --.ן1918?

 .ּפאק 65 זײרּפ .ז 22 .(10815) ןאלּפאק .מ ןופ גאלרעפ ,סעדא

 .רע װאיל קש ףסוי :עליה
 ג/-- 8 .
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 .ןשטיװָאניּבאר .ש|* .םכילע-םולש

 .ּבור } זײרּפ .ז 18 .(102415) .ןאלּפאק .מ ןופ ,"רוטארעטיל, ,גאלרעפ ,סעדא

 .רעװאילקש ףסוי :עליה

 .ןשטיװָאניּבאר .ש|* .םכילע-םולש
 .רעדיינש רעט'פושּכ'רעפ --.ן1918|

 .ּפאק 15 .ּבור 1 זײרּפ .ז 43 .(105415) ."רוטארעטיל, גאלרעפ ,סעדא

 .רע װאילקש ףסוי :עליה

 ."חע*רת, :לאניגירא ןיא

 .ןשטיווָאניּבאר .ש|* .םכילע-םולש
 .חסּפ רעטרעטשרעפ -- ,ן1918י

 .ּפאָק 15 זײרּפ .ז 23 .(10615) .ןאלּפאק .מ ןופ גאלרעפ :סע דא
 .רעװאיל קש ףסוי :עליה

 .ןשטיוװָאניּבאר ,ש|* .םכילע-םולש
 .רמועּב ג"ל רעטליּפשרעפ --.ן19181

 .ּפאק 50 זײרּפ .ז 22 .(615)10) .ןאלּפאק .מ ןופ "רוטארעטיל, גאלרעפ ,סעדא

 .רעװאילקש ףסוי :עליה

 .ןשטיװָאניּבאר .שןי .םכילע-םולש
 .וויזירּפ ם'נופ -- ,ן1918י

 .ּפאק 50 זײרּפ .ז 16 .(10615) ."רוטארעטיל; גאלרעפ ,סעדא

 .רעװאיל קש ףסוי :עליה

 .ןשטיװָאניּבאר .ש|* .םכילע-םולש
 .לזמ-םילש-םילש --.119181?

 .ּפאק 50 זײרּפ .ז 14 .(10/415) ."רוטארעטיל. גאלרעפ ,סעדא

 .רעװאיל קש ףסוי :עליח

 ;2 .רואינש

 .רעדעיל .וװ ,(גנולהעצרע) ריזח --ַאזָאיּפ .ו .רעדעיל ןוא ַאזָארּפ ...
 .ּבוו 2 זײרּפ .ז 41 .(109415) ."תונמא , סופדּב ,ײקאטשניּב , גאלרעפ ,הסידוא

 רוט ארעטיל-רעדניק 4

 .ָא ,דלײאוא
 .(על'השעמ א) .דניק-ןרעטש סאד --.{19188

 .ןיזקע 5.0001* .ּפאק 50 זײרּפ .ז 31 .(9415) ."גאלראפ רעװעיקג ,ןױעיקן

 .ןאמרעקוצ ןויצ ןּב :טלָאמעג סָא ןטשרע

 .ן63 .ז .1 .מונ .1918 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .רערניק עשיריי ראפ --.עירול .נ :.צערןק

 .ָא ,דלײַאוא
 .(06 16 ,קעטאילּביּב-לש) .ימ לא ט .ל :שילגנע ןופ .זיר רעטכעלש רעד ..

 .יגרזעיאז .א ןוא .מ רעדירּב ײּב טקורדעג ,"טייצ עינ. ןיא טצעזעג ,"גאלראפ רעװעיק, ,װעיק

 .ןטרירטסויליא} .זקע 5,000 .ן.ּפ .א} .ז 14 .(102413)

 .ן93 ,92 .ז .5--4 .מונ .1919 .(ק) .שז ,-ןּבעל ןוא לוש , .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק -- .ל .נ :.צערן

 .אד נא מדע ,סישטימא'ד
 ןופ שידיי .ןטַאט ןעקנַארק ןייז םּורא ןעגנַאגעגמּורַא זיא לגניי ַא יוװ--.ן1918

 .לצפיוה . .ה
 .ןיפ .א| .ז 16 .(95414) .ן"ּבײהנָא גאלראפ ,װעיקןי
 .(363) 26 .מונ .31|| ,1919 .(ק) .צט ,ײטיײצ עיינ. .רעדניק ראפ רוטארעטיל -- .יר -- .מ (1 :.צערןק

 10--8 .ז .5 .מונ .1918 .(מ) .שז ,"גנודליּב ןוא רוטלוק  .רוטארעטיל-רעדניק -- רע גינ .ש (2 ;2 .ז

 |66 ,65 .ז .1 .מונ .1918 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .רעדניק עשידיי ראפ --.עירול .נ 6
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 07 ךוּבלמאז רעשיגַאלָאָילּביּב

 .אדנאמדע ,סישטימאיד

 שידי ףױא טצעועגרעּביא .רעּבײרשרעּביא רעשיטנעראלפ רעניילק רעד -- .ן1918*

 ,ן1917 ,עגליװ :עגאלפיוא עט-11 ,עגאלפיוא עטייווצ .לעכיור .ד
 .ןּפָאק 50 זַײרּפ|מ .ז 15 .(92414) .(5 7) ."ּבױהנָא, גַאלרַאפ ,װעיק
 26 .מונ .31// ,1912 .(ק) .צט ,"טײצ עיײנ, .רעדניק ראפ רוטארעטיל -- .יר-- .מ (1 :צערןק

 ,5 .מונ .1918 .(מ) .שז ,"גנודליּב ןוא רוטלוק , .רוטארעטיל-רעדניק -- .רע גינ .ש (2 ;2 .ז .(363)

 ,ן66 ,65 .ז .1 .מונ 1918 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש . .רעדניק עשידיי ראפ -- .עירול} .ג (3 ;11 ,10 .ז

 .ה ןעסרעדנַא
 .ןג917 ,ענליװ : עגאלֿפוא עט-11 .עגאלפיוא עטייווצ .לע כיור .ד-- שידיי .עלעמיוד ...

 .טרירטסויליא .ן.ּבור 1 זַײרּפןפ .ז 35 .(97414) ."ּבױהנָא, גַאלרַאפ ,װעיק

 ,(363) 26 .מונ .31/} ,1919 .(ק) .צט ,"טייצ עַינ, ,רעדניק ראפ רוטארעטיל -- .יר -- .מ (1 :.צערןק

 ;66 ,65 .ז ,1 .מונ .1918 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לושע .רעדניק עשיריי ראפ -- .עירול .נ (2 ;2 .ז

 .ן11 ,10 .ז .5 .מונ .1918 .(מ) .שז ,"גנורליּב ןוא רוטלוק, .רוטארעטיל-רעדניק-- .רעגינ .ש (3

 .סנאה ,ןןעסרעדנא

 .רתסנ רע ד- שידל .אדיא רעניילק רעד ןופ ןעמולּב יד .ראנ רעד סנאה --.ן1918

 עיסימאק רעשיגאגאדעּפ-שירארעטיל רעד ךרוד טריגאדער .(ת6 6 ,קעטאילּביּב-לוש)
 : .ןייאראפ-רערעל ןשיטארקאמעד-שידיי םייּב

 זַײרּפןפ .ז 31 .(10814) ."טייצ עינ, .זעג .צקא רעד ןופ קורד ,"גאלראפ רעװעיק, ,װעיק

 .ןיזקע 5.000 .ּפָאק 5

 .שז ,"טלעוו-רעכיּב. ."גאלראפ רעוװעיק, ןופ קעטאילּביּב-לוש יד - .ןאדזאק .ש .ח 4 :.צערןג

 .(ק) .שז ,ײ"ןּבעל ןוא לוש , .יעדניק עשידוי ראפ - .עירול .נ (2 ;69 .ּפש .3--2 .מונ .1919 .(ק)

 .|64 .ז .1 .מונ .8

 .ץרעה ,ןיצקַא

 ןופ טעּבראאב ,יָאטסל ָאט .נ .ל ןךאנ) (רעדניק עניילק ראפ) םילשמ --.ן1918/
 .(אנ 3 ,קעטאילּביּב-רע'ניק עטרירטסוליא) ןיצקַא ץרעה

 .ּפָאק 30 זַײרּפ .ז 15 .(614)9) ."רבח. קורד ןוא גאלראפ ,עװקסאמ

 .5 .מונ .1918 .(מ) .שז ,"גנודליב ןוא רוטלוק. .רוטארעטיל-רעדניק -- .רעגינ .ש (1 :צערו
 ,9--8 .מונ .1920 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק -- .ןעירןל .ג (2 ;14 .ז

 .ן52 ,81 .ז

 .|{ץרעװה ןיצקא

 ןופ טייּבראעּב ןע װט .קראמ ךאנ ,רעלטעּב רעד ןוא ץנירּפ רעד --.ן182
 25 1 ,קעטאילּביּב-רעדניק עטרירטסוליא) ןיצקא ץרעה

 .ּבור 1 זײרּפ .ז 48 .(100413) ."רבח, קורד ןוא גאלרעפ ,עװקסאמ
 .|14 .ז .5 .מונ .1918 .(מ) .שז ,"גנּורליּב ןוא רוטלוק, .רוטארעטיל-רעדניק --.ר.ע גינ .ש :.צערװק

 ' .ג .ח ,קילאיּב
 -סאלש .ּב :טצעועגרעּביא .ןכערּפשעג ןיא ליּפש-רעדניק א .רעליופ רעד --.ן1918)
 .(0 6 ,קעטאילּביּב-רעדניק עטרירטסוליא) .גרעּב

 .ּפאק 30 זײרּפ .ז 16 .(13)8) ."רבח, קורד ןוא גאלראפ ,עװקסאמ

 ."חע"רת, :לאגיגירא ןיא

 .4--3 .מונ .1918 .(מ) .שז ,"ננודליּב ןוא רוטלוק. .רוטארעטיל-רעדניק -- .רעגינג .ש ..צערן

 .ן16 ,15 .ז

 .החונמ-תּב

 ןופ שידוי ןיא טעּבראעּב .ו ."טכאנ ןייא ןוא טנזיוט, ןופ ךאלהשעמ עיינ -- .(5

 .החונמ-תּב

 .(612)9) .ןייטשקאּב .ש ,עװקסאמ ןיא קורד רעשירוי רעטשרע רעד ןופ ןּבעגעגסױרא ,עװקסאמ

 .ּפןָאןק 60 זיירפ .ז 6

 .החונמ- תּב

 ןופ שידוי ןיא טעּבראעּב .װ ."טכאנ ןייא ןוא טנזיױט,, ןופ ךאלהשעמ עיינ --.ן19181*
 .החונמ- תּב
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 .ר .ר .ס .פ ןיא ךוּב עשידִיי סָאד--ינטיװק .י ןוא רעגטאר .ז

 .(92612) .ןיטשקאּב .ש ץווקסאמ ןיא קורד רעשירוי רעטשרע רעד ןופ ןּבעגעגסיױרא ,עװק סאמ

 .ןיפ .א| .ז 6

 .ג קילצראגנ

 ךרוד טריגַאדער .(קעטאילּביּב עשירַארעטיל) על'השעמ ַא .רעּב ןטימ רחוס רעד ..
 .דנאּבראפ-רערעל ןשיטארקָאמעד ןופ גנולײטּפָא רעװָאקרַאכ ןייּב עיסימָאק ַא

 .ז 19 .(11615) ."רוטלוק , קורד ,"גאלראפ רעשיגאגאדעּפ, וו א ק ר א כ

 ,1918 .(ק) .צט ,"טייצ עינ, .(ץיטאנ עשיפארגאילּביּב) רוטארעטיל-רעדניק --.יר--מ }4 : .צערוּפ

 .שז ,"טלעוו-רעכיּב , עיפארגאילּביּב ןוא קיטייק --.ןןאדזא|ק .ש .ח (2 ;2 .ז .(335) 247 .מונ .27ןאוו

 ;45 .ז .1 .מונ .1919 .(כ) .שז ,"טפנוקוצ, .רעכיּב ןשיװצ -- .פ .ח (3 :36 ,35 .ּפש .1 .מונ ,1919 .(ק

 .ן35 .ז .(24) 1 .מונ .1920 .(מ) .שז ,"גנודליּב ןוא רוטלוק, .עיפארגאילּביּב . . . . 16

 .ַא ,עדָאד

 ,(6 7 ,קעטאילּביּב-לוש) יקצולס .ּב שיזיוצנארפ ןופ .גיצ עסייוו יד --.ן191815

 ןשיטארקאמעד-שידיי םייַּב עיסימאק רעשיגאגאדעּפ-שירארעטיל רעד ךרוד טריגאדער

 .ןייאראפ-רערעל
 .ז 14 .(100414) ."טײצ עיינג .ועג .צקא רעד ןופ ירעקווד ,-גאלראפ רעװעיקק ,װעיק

 .| .זקע 5

 .יקציסיל רזעיל א :ןעגנונעכייצ

 .שז ,"טלעוו-רעכיּב, ."גאלראפ רעועיק- ןופ קעטאילּביּב-לש יד --.ןאדזאק .ש .ח (1 :.צערוג

 .1918 .שז ,"ןּבעל ןוא לוש . .רעדניק עשידיי ראפ -- .עירול .נ (2 ;69 ,ּפש .3--2 .מונ .1919 .(ק)

 .|64 .63 .ז .1 .מונ

 .השנמ ,ןירעּפלַײה

 .(26 5 ,קעטאילּביּב-רעדניק עטרירטסוליא) ךאלהשעמ -- ,ן1918)
 .ּפאק 30 זײרּפ .6 א 13) זגח.+ ,!ע/טסאהא וסצהזמת"7 ,"רבחא גַאלרַאפ ,עווקסאמ

 ."חעײרת. :לאניגירא ןיא

 .עלעגיופ סאד (ּב ;הכרּב סאיבנ םעד (א :טלאהניא

 .4=-3.בונ .1918 .(מ) .שז ,"גנודליּב ןוא רוטלוק, .רוטארעטיל-רעדניק -- .רעגינ .ש (1 :.צער ןו

 9--8 .מונ .1920 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק -- .ןעירו|ל .נ (2 ;ו5 .ז

 ,ן82 ,81 .ז

 נ יל ,יאטסלאט

 ןעזייר .א ןופ טצעזעגרעּביא .ןראי-רעדניק ...

 זײרּפ .ז 90 .(99413) ."המירק, יײרעקורד ,"רוטלוק , ןוא "גנורליּב-סקלאפ" :ןגאלראפ ,עװקסאמ

 .ּבור 7

 ."1919, :עליה רעד ףא

 17 קאטסלאט
 יּביּבלֹוש) .ןאק שריה יבצ שיסור ןופ .דנא ןוא רעטכיר רעגולק רעד --.11918)

 םייַּב עיסימאק רעשיגאגאדעּפ-שירארעטיל רעד ךרוד טריגאדער .(25 5 ,קעטאיל
 .ןייאראפ-רערעל ןשיטארקאמעד-שידיי

 |זײרּפ .ז 31 .(10414) ."טייצ עיינ, .ועג .צקא רעד ןופ יירעקורד ,"גאלראפ רעװװעיק, ,װעיק

 .ןיזקע 5.00018 .ּפאק 5

 .(ק) .שז ,"טלעװ-רעכיּב ."גאלראפ רעװעיק- ןופ קעטאילּביּב-לוש יד --.ןאדזא ק .ש .ח :.צערוק

 .8 ,ּפש .3---2 .מונ ,9

 .השמ ,שטײט

 -אדער .(א5 1 ,קעטאילּביּב עשירארעטיל) .ךאלעדיל .ןגעו סרעדניק עשידיא ןופ ...
 .דנאּבראפ-רערעל ןשיטארקאמעד ןופ גנולײטּפא רעוואקראכ ןופ טריג

 .ּפאק 90 זײרּפ .ז 19 .(513) ."רוטלוק , ײרעקורד ,"גאלראפ רעשיגאגאדעּפ, ,װאקראכ

 ,1918 .(ק) .צט ,*טייצ עיינ, .(ץיטאנ עשיפארגאיּביּב) רוטארעטיל רעדניק -- .יר-- מ (1 :.צערן

 ,"טלעוו-רעכיּב- .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק -- . ןןאדזא|ק .ש .ח (2 ;2 .ז (335) 247 .מונ .27/שוו
 .| .מונ .1919 .(כ) .שז ,"טפנוקוצ . .רעכיּב ןשיװצ -- .פ .ח (3 ;35 ,34 .ּפש ,1 .מונ .1919 .(ק) .שז

 .40 .ז (24) 1 .מונ .1920 .(מ) .שז ,"גנודליּב ןוא רוטלוק. .עיפארגאילּביּב . . . . . | (4 ;45 .ז

2411 ---8 
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 .לאינד ינראשט

 ,(א6 2 ,קעטאילּביּב-רעדניק) .רסיק רעגיטשרוד דלאג רעד --.ן1918)י
 .ּפאק 60 זײרּפ .ז 6 .(9' 11) ז16י1878040 םד /1/00480,  1164144"*, "רבח, גאלרעפ ,עוװקסאמ

 .5 .םונ .1918 .(מ) .שז ,"גנורליּב ןוא רוטלוק, .רוטארעטיל-רעדניק -- .רעגינ .ש (} :,צערןק

 .9--8 .מונ .1920 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .עיפארגַאילּביּב ןוא קיטירק -- .ןעירו|ל .ג (2 ;14 .ז
 .ן82 ,81 .ז

 .םירמ ,ןאסרעּביל
 על'השעמ א .רסיק םעד ןעװעג חצנמ ןּבאה ךאלזולעה עטיור יד יוזא יו --.{191815
 .עיצולאווער-רעּבאיטקא רעד ןופ בוט-םוי םוצ רעדניק יד טעמדיוועג

 .(15612) עו, ,1164241406 208 ץ0061807 ,טאיראסימאק רעשידיא רעלארטנעצ : גאלראפ ,עוװקסאמ

 .ןיזקע 5.00012 .ן.ּפ .א| .ז 8

 .מ ,ץישפיל
 .(עסעיּפ-רעדניק) רסיק-דלאוו רעד ,,,

 .ּפאק 40 וײרּפ .ז 23 .(613)8) .דלעפנעש ףסוי םישרוי יד ןופ יירעקורד "גאלראפ רעװעיק, ,װעיק
 ,ן63 .ז .1 .מונ .1918 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש, .רעדניק עשידיי ראפ - .עירול .ג :.צערװק

 .ן.נ .ד) ,קאיריּביס-ןימאמ
 .רעמארק רּתסא טצעזעגרעּביא .לזלעה עיורג סָאד --.|19181*

 .ןיּפ .א} .ז 16 .(414)9) לח. .ן!סױאעמאא" ,(28 2) ."ךאלעמילּב, גאלרעפ ,ןס עד אל
 .ןאמ דל אג .ש :עליה

 .ןינ .ד) ,קאיריּביס-ןימאמ
 רערעל עּפורג ַא ךרוד טריגאדער .(קעטאילּביּב-עשירארעטיל) ,לזדלעה עיורג סאד ...

 .שטיוװאניּב אר .ח :שידיא ,ןטארעטיל ןוא

 .ּפאק 80 זײרּפ .ז 19 .(412)8) ."רוטלוק , יירעקורד ,"גאלראפ רעשיגאגאדעּפ, ,וװ א ק ר א כ

 ,1918 .(ק) .צט ,"טייצ עיינ, .(ץיטאנ עשיפארגאילּביּב) רוטארעטיל-רעדניק ---.י ר--.מ (1 :.צער|

 .שז ,"טלעװ-רעכיּב, .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק---ןןאדזאןק .ש .ח (2 ;2 .ז .(335) 241 .מונ .2//,ן

 .|46 .ז .1 .מונ .1919 .(9) .שז ,"טפנוקוצ,, .רעכיּב ןשיװצ - .פ .ח (3 ;35 ,34 .ּפש .1 .מונ .1919 .(ק)

 ,ן.נ .ד) ,קאיריּביס-ןימאמ

 .ר .ה טצעזרעּביא .זאה רעשידלעה רעד --.,(2)1918

 ןיּפ .א| .ז 14 .(90614) .ןטאטוּפעד-רעטייּברא ןופ טאר ןופ יירעקורד ,"ךאלעמילּבכ , גאלרעפ ;א ס ע ד א

 ןא מרע קוצ .ּב :סעיצארטסויליא ,ןא מ דלא ג .ש :עליה

 .ן66 .ז .1 .מונ .1918 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש, .רעדניק עשידיי ראפ -- .עירול .ג :.צערןפ

 .ן.נ .ד) ,קאיריּביס-ןימאמ
 .ש טיװאניּב אר .ח ןופ טצעזרעּביא .קישטיײּבארָאװ רעד --.11815

 .ןיפ .א} .ז 8 .(92412) .(א3 13) .ןײךאלעמילּב, גאלראפ ,סע דאְוק
 ןאמדלא ג .ש :עליה

 .ןשטיווָאמארּבא .י .ש) .םירפס-רכומ ילעדנעמ
 -שירארעטיל רעד ךרוד טריגאדער .(אי 1 ,קעטאילּביּב-לוש) .לּבלעק סאד --.ן191815
 .ןייראפ-רערעל ןשיטארקאמעד שידיי םייּב עיסימאק רעשיגאגאדעּפ

 .ּפאק 50 זײרּפ .ז 23 .(618)14) ."טייצ עיינא .זעג .צקא ןופ קורד ,"גאלראפ רעװעיק- ,װעיק

 .ןייקע 5.3
 .שז ,"טלעוו-רעכיּב. ."גאלראפ רעװעיק , ןופ קעטאילּביּב-לש יד -ןאדזאק .ש .ח (1 :.צערֶופ

 .ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש  .רעדניק עשידי ראפ --.עירול .נ (2 .66 .ּפש .3--2 .מונ .1919 .(ק)

 .ן64 .ז .1 .מונ .8

 ןיקסנירעמעשט .ח* .על'כדרמ 'ר

 ,עגליו : עגאלפוא עטשרע}פ ,עגאלפיוא עטייווצ .יאדמשא רעד ןוא ךלמה המלש --8
 .ן7

 .ּפאק 60 זײרּפ .ז 19 .(92615) (ג6 2) ."ּביױהנא , גאלראפ ,װעיק

 ; (363) 26 .מונ .31/| ,1919 .(ק) .צט ,ײטייצ עיינ. .רערניק ראפ רוטארעטיל -- .יר -- .מ (1 :.צערוּפ

 ;11 .ז .5 .מונ .1918 .(מ) .שז ,"גנודליּב ןוא רּוטלוקע .רוטארעטיל-רעדניק --.רע גינ .ש (2 ;2 .ז

 .ן66 ,65 .ז .1 .מונ .1918 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .רעדניק רעשידיי ראפ - .עירול .נ 6
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 = .ר .ט .פ ץא;ךוב עשִידיי סָאד --ינטיװק .-י* ןוא רעשנטאד

 .ן
 -לוש) .ּבמָאל ַאג .א :שיסור ןופ .םולח סינעּב .ןאלהשעמ-רוטאנ--.{ו918
 םייּב עיסימאק רעשיגאגאדעּפ-שירארעטיל רעד ךרוד טריגאדער .(אפ 0 ,קעטאילּביּב

 .דנאּבראפ-רערעל ןשיטארקאמעד-שיריי
 .ןיפ .א| .ז 14 .(614)10) ."טייצ עיינ, .זעג .צקא ןופ ייועקורד ,"גאלראפ-רעוועיק, ,װעיק

 ,ןטרירטסויליא} ,זקע 5.000ן5

 .שז ,"טלעוו-רעכיּב , ."גאלראפ רעװעיק / ןופ קעטאילּביּב-לש יו--.ןאדזאק .ש .ח (1 :.גערג
 ,(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .רעדניק עשידיי ראפ -- .עירול .נ (2 ;70 .ּפש .3--2 .מונ .1919 .(ק)

 .164 .ז .1 .מונ .8

 : : א
 .ּבמ ָאל ָאג .ַא :שיסור ןופ .לדנעּפארט סאד .ןאלהשעמירוטאנ--ן85
 םייּב עיסימאק רעשיגאגאדעּפ-שירארעטיל רעד ךרוד טריגאדער .,(. 5 ,קעטאילּביּב-לוש)

 ,דנאּבראפ-רערעל ןשיטארקאמעד-שידיי
 זײרּפ .ז 9 .(102414) ."טייצ עיינ, .זעג .צקא רעד ןופ יירעקורד ,"גאלראפ רעװעיק, ,װעיק

 .ןטרירטסויליא} .ן.זקע 5.00013 .ּפאק 5

 ,יטלעװ-רעכיּב  ."גאלראפ רעװעיק . ןופ קעטאילּביּב-לש יד - .ןאדזאק .ש .ח ( :.צערֶוּפ

 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .רעדניק עשידיי ראפ --.עירוול .נ (2 ;70 .ּפש .3--2 .מונ .1919 .(ק) .שז

 .ן64 .ז .1 .מונ .8

 .סקאמ ,יודראנ
 .רעטסעווש עגולק יד --.813

 .ּפאק 8 זײרּפ .ז 18 .(97413) זאו  .אטןוא" ,(אצ 7) ,"ךאלעמילּב- גאלרעפ ,סעדא

 .ןאמדל א ג .ש :עליה

 .66 .ז .1 .מונ .1918 .(ק) .שז ,ײןּבעל ןוא לוש . .רעדניק עשידיי ראפ - .עירול .נ :יצערןק

 יע ן ָאסּפמָאט-ןָאטע ס
 -רירטסוליא סלעכיור) .ןלעכיור .ד :שידיײ) .לדניזעג ןייז ןּוא סקופ רעד --.ן1918
 ,(קעטאילּביּב-רעדניק עט

 .ןטרירטסויליא} .ן.ּפ .א| יז 49 .(72411) .ן"ּבױהנָאא גאלראפ ,װעיק ן}
 .26 .מונ .31|) ,1919 .(ק) .צט ,*טיײצ עײנ. .רעדניק ראפ רוטארעטיל -- .יר--.מ (1 :.צערװ

 .1 .מונ .1918 .(ק) .שז ,ײןּבעל ןוא לוש . .רעדניק עשידיי ראפ -- .עירול .נ (2 ; 2 .ז .(363)

 .ן66 ,65 .ז

 ימא ,םלאּפ
 .לעכיור .ד :שידיי ,עקליּפ עלעטניה ריא ןוא יללאל ...

 .ןטרירטסויליא| .ּפאק 25 .ּבור 1 זײרּפ .ז 34 .(92614) .(* 11) ."ביױהנא , גאלראפ ,װעיק

 26 .מונ .31|| ,9'19 .(ק) .צט ,"טייצ עיינ. .רערניק ראפ רוטארעטיל --.יר -- .מ (1 :.צערװק
 .|66 ,65 .ז .1 .מונ .1918 .(ק) .שז ,ײןּבעל ןוא לוש . .רעדניק עשיריי ראפ --.עירול .ג (2 ;2 .ז .(363)

 .א ןיקשוּפ
 .שטיגיליג .י :שיסור ןופ .עלעשיפ ענעדלאג סאד ןוא רעשיפ רעד ..
 "...גערּב ןטכער םייּב םי ןופ טייוו טינ,

 .ּפאק 30 זײרּפ .ז 15 .(413)6) ."טײצ עיינ. .זעג .צקא ןופ יירעקורד ,"גאלראפ רעװעיקג ,װעיק

 .ןיזקע 5.00013

 ,4--3 .םונ .1918 .(ם) .שז ,"גנודליּב ןוא רוטלוק, .רוטארעטיל-רעדניק -- .רעגינ .ש :.צערןק

 6 ,15 .ן

 2 2 ,ץ ר ֹּפ

 .ראדנערא רעד --.|19181
 .ּפאק 40 זײרּפ .ז 24 .(90414) .ןיקצעלק .א .ּב ןופ גַאלראפ רענליו ,װעיק

 ."חע"רת. :לאניגירָא ןיא

 .|67 ז .1 .םונ .1918 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .רעדניק עשידיי ראפ --.עירול .ג :.צערװק

 .קוי -ץרפ
 -ארעטיל רעד ןופ טריגאדער .(אי 23 ,קעטאילּביּב-לוש) .םי ן'פיוא םיסנ --.{1181
 .ןייאראפ-רערעל ןשיטארקאמעד-שידיי םייּב עיסימאק רעשיגאגאדעּפ שיר

2)1!!---18 
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 זײרּפ .ז 15 .(10414) ."טייצ עיײנ, .זעג .צקא רעד ןופ ײרעקורד ,"גאלראפ רעװעיק, .װעיק

 .ןיזקע 5.000ןט .ּפאק 0

 .שז ,"טלעוו-רעכיּב , ."גאלראפ רעװעיק , ןופ קעטאילּביּביוש יד -- .ןאדזאק .ש .ח (1 :.צערװק

 .ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .רעדניק עשידיי ראפ -- .עירול .נ (2 ;66 .ּפש .3--2 .מונ .1919 .(ק)

 .ן65 ,64 .ז .1 .מונ .8

 .ל.=. זייט
 .םיבוט-תּב הרש --.ן1918|

 .ןיפ .א} .ז 15 .(92414) .גאלראפ רענליו ײרעצעז ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גאלראפ רענליװ ,װעיק

 ."חע"רת, :לאניגירָא ןיא

 .ן67 .ז .1 .מוג .1918 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .רעדניק עשידיי ראפ --.עירול .נ :.צערןק

 יי שא ר

 .גנולמאז-רעדיל .רעדניק עניילק ר אפ --.ן19185
 זײרּפ .ז 24 .(128416) ."טייצ עינ, .זעג .צקא רעד ןופ יירעצעז ,"גאלראפ רעוװעיק, ,װעיק

 .ּפאק 25 .ּבור 1

 .ןאמרע קוצ .ּב :ןטעניו ,וװ א קיש ט .י :ןעגנונעכייצ

 .4--3 מונ .1918 .(מ) .שז ,"גנודליּב ןוא רוטלוק, .רוטארעטיל-רעדניק --.רעגינ .ש ( :.צערן

 .62 .ז .1 .מונ .1918 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .רעדניק עשידיי ראפ -- .עירול ..ג (2 215 ,14 .ז

 ,. .מ ,גרעברציפ

 -אדער .(אנ 4 ,קעטאילּביּב-לוש) .יקצולס .ּב שיאערּבעה ןופ .טכאנייּב --.{1918
 -על ןשיטארקאמעד-שידיי םייּב עיסימאק רעשיגאגאדעּפ-שירארעטיל רעד ךרוד טריג
 ,ןייאראפ-רער

 .|.זקע 5.000158 .ןּפָאק| 90 זײרּפ .ז 30 .(100414) "גאלראפ רעוועיקג ,װעיק

 .װ ָא קיש ט .י : טרירטסויליא
 .שז ,"טלעוו-רעכיּב, ."גאלראפ רעװעיק, ןופ קעטאילּביּב-לש יד -- .ןאדזאק .ש .ח (1 .צערװפ

 ,"ןּבעל ןוא לוש, .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק --.ןעירװל .ג (2 ;68 ,67 .ּפש .3--2 .מונ .1919 .(קנ
 .ןפ2 .ז .5--4 .מונ .1919 .(ק) .שז

 ? ,ןאמכיפ
 .(רעדיל-רעדניק) טגניז לאווק רעד סָאװ --.ן1918|/
 "...טונימ ןייק טינ טראוו ,רעדניק.

 .ּפאק 50 זײרּפ .ז 28 .(60613) ,"גאלראפ רעוועיקפ ,װעיק
 .דנא ןוא ןא מ רע קוצ .ּב ,וװ א קיש ט .י :ןטעניװ ןוא ןעגנונעכייצ

 163 .ז .1 .מונ .1918 .(ק) .שז ,ײןּבעל ןוא לוש , .רעדניק עשידיי ראפ - .עירול .נ (1 :.צערן
 .1 ,80 .ז .3--2 .מונ 1919 -- .1 0164 סזמ (2

 .װיא ,אקנארפ

 .ןײטשּפָאה .ד :שיניארקוא ןופ .על'השעמ א ,ל'יכלמ סאד ןוא רעּב רעד --.ן19181*

 .ןטרירטסויליא| .ן.ּפ .א| .ז 13 .(12216) ."גאלראפ רעװעיק, ,װעיק
 163 .ז .1 .מונ .1918 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .רעדניק עשידיי ראפ -..עירול .נ :.צערןג

 .ויא ,אקנארפ

 -אילּביּב לוש) .ןײטשפ ָאה .ד :שיניארקוא ןופ .רעלכעטש רעד ןוא זאה רעד ...

 -שידיי םייּב עיסימאק רעשיגאגאדעּפ-שירארעטיל רעד ךרוד טריגאדער .(ת5 8 ,קעט

 : .ןייא-אפ-רערעל ןשיטארקאמעד
 זײרּפ .ז 15 .(100614) ."טייצ עיײנ, .זעג .צקא רעד ןופ יירעקורד ,"גאלראפ רעוװעיקג ,װעיק

 .ןטרירטסויליא} .ן.זקע 5.00013 .ּפאק 0
 153 .ז .1 .מונ 1918 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .רעדניק עשידיי ראפ -- .עירול .נ :.צערן

 -רעדניק)* .ןיּבור .י טצעזעגרעּביא .(על'השעמ א) ךלמ-ןצאק רעד --.19185
 .ן(25 8 ,רוטארעטיל

 .ןטרירטסויליא) .פאק 5 זײרּפ .ז 7 .(92410) צא. ,אטקג" ,"ךאלעמילב, גאלרעפ ,סעדא
 156 .ז ,1 .מונ .1918 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש  .רעדניק עשידיי ראפ --.עירול .נ :+.צערװק
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 .ר .ר .ס .פ ןיא ךוּב עשידִיי סָאד -ינטיװק .י ןוא רענטאר .ז

 .װ ,קירַאק

 ,(רעדליּב-- ךאל'השעמ) ףלאוו רעקירעגנוה א --.{191815

 ןײרּפ .ז 14 .(10415) .גאלראפ רענליװ יײרעצעז ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גַאלרַאפ רענליו ,װעיק
 .ּפאק 5

 ,טסקעט ןיא ןלעמעג 11 טימ

 ."טע"רת, :לאניגירא ןיא .ע. 0, :ןלעמעג

 .67 .ז .1 .מונ .1918 .(ק) .שז ,"ןבעל ןוא לוש , .רעדניק עשידיי ראפ -- .עירול .נ :.צערק

 .װ ,קירַאק
 .(על'השעמ-שישטייד א) .רעדליּב-ךאל'השעמ .רעגניז --.ן1918)

 וײרּפ .ז 14 .(100614) .גאלראפ רענליװ יירעצעז ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גַאלרַאפ רענליו ,װעיק
 .ןיזקע 5.000ן5 .ּפאק 5

 ."חע"רת , :לאניגירֶא ןיא .ןטרירטסויליא}

 67 .ז .1 .מונ .1918 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש . .רעדניק עשידיי ראפ -- .עירול .נ :.צערןּפ

 .װ ,קירַאק

 .(רעדליּב -- ךאל'השעמ) .רעטניוו םּוא תויח יד --.ן1918)
 .ןייקע 5400 .ןיפ .א} .ז 14 .(102614) .ןיקצעלק .א .ּב ןופ גַאלרַאפ רענליו ,װעיק

 ."חע"רת. :לאניגירא ןיא .ץ. 0. :ןלעמעג ,ןרעדליּב 14)

 .ן67 .ז .1 .מונ .1918 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .רעדניק עשידי ראפ --.עירול .ג :.צערװ

 .יװ ,קירַאק

 .(רעדליּב - ךאל'השעמ) זאה ןוא סקופ ---.ן19181/
 וײרּפ .ז 14 .(100614) .גאלראפ רענליװ יירעצעז ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גַאלרַאפ רענליו ,װעיק

 .ּפאָק 5
 .טסקעט ןיא ןלעמעג 13 טימ

 ."טע"רת, :לאגיגירא ןיא .ץ. 0. :ןלעמעג

 .67 .ז .1 .מוג .1918 .(ק) .שז ,"ןבעל ןוא לוש , .רעדניק עשידיי ראפ --.עירול .נ :.צערןפ

 וי ץיראק

 ,(רעדליּב -- ךַאל'יהשעמ) .רעטאקאה ןושמש --.ן19181
 וײרּפ .ז 16 .(10/414) .גאלראפ רענליוו יירעצעז ,ןןיקצעלק .א .ּב ןופ גאלראפ רעגליווןנ ,װעיק

 .ּפאק 5

 .טסקעט ןיא ןלעמעג 19 טימ

 ."טע"רת, :לאניגירא ןיא .ץ. 0. :ןלעמעג

 467 .ז .1 .מונ .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .רעדניק עשידיי ראפ -- .עירול .נ :.צערןק

 .ע ןאמרָאק

 .ןאמ רָאק .ע ןופ טעּבראאּב ךאל'השעמ-סקלָאּפ .רעדירּב יירד טימ השעמ א ---.815
 עיסימאק רעשיגאגאדעּפ-שירארעטיל רעד ךרוד טריגאדער .(6 9 ,קעטאילּביּב-לוש)

 .ןייאראפ-רערעל ןשיטארקאמעד ןשידיי םייּב

 .ןיזקע 5.00015 .ּפאק 30 זײרּפ .ז 17 .(102614) ."גאלראפ רעוועיק , , ןײעי זו

 .שז ,"טלעװ-רעכיב. ."גאלראפ רעװעיק. ןוכ קעטאילּביּב-לש יד -- .ןאדזאק .ש .ח :.צערװק

 .ן68 .ּפש .3--2 .מונ .1919 .(ק)

 ,סיראמ ,ףײלק
 .(װ א ליר ק ךאנ) םילשמ ..

 .ןיפ .א| .ז .27 .(417)13) .יקסליװַאדאר .פ .ג עיפארגאטיל-קורד ,"שידיא, גאלראפ ,װָאקרא ח

 .ן40 .ז .(24) 1 .מונ .1920 .(מ) .שז ,"גנורליּב ןוא רוטלוק. .עיפארגאילביּב . . . . . } :.צערן

 יו בראד

 ,(13 .מונ ,קעטאילּביּב לוש) .רעדניק ...
 .ינרזעיאז .א ןוא .מ רעדירּב ייּב טקוררעג ,'טייצ עיינ, ןיא טצעזעג ,"גאלראפ רעװעיק  ,װעיק

 .זקע 5.000 .ּפאק 15 זײרּפ .ז 23 .(14)10)
 .װ ָאקייש ט .י :טרירטסויליא
 .שז ,"טלעװ-רעּכיּב- ."גאלראפ רעװעיק , ןופ קעטאילּביּב-לש יד -.ןאדזאק .ש .ח ( :.צערפ

 ,"ןנעל ןוא לוש . .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק -- .ןעיריװ.ל .נ (2 167 .ז .3--2 .מוג 1919 .(ק)

 .ן81 ,80 .ז .3--2 .מונ .1919 .(ק) .שז
24111---8 
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 יז ,לאטנעזאר ,5
 .ךאלעדיל --.ן1918י

 .5 .או .ז .15 .(100614) זאח. ,1|סױהדװאא" ,(245 14) .ךאלעמילג, גאלראפ ,סעדא

 .ד ,לעכיור ,6
 עטייוצ .לע כיור .ד ןופ טלייצרעדרעּביא .טסאג ּוצ סעקשארּומ יד ייּב -- ,ן191815
 1917 ,עגליװ :עגאלפוא עטשרעװ ,עגאלפיוא

 .ןטרירטסויליא} .ּפאק 25 .ּבור 1 זײרּפ .ז 37 .(92414) .( 9) .ײּבױהנָא גַאלראּפ ,װעיק

 26 :מונ .31// ,1919 .(ק) .צט ,"טייצ עיינ; .רעדניק ראפ רוטארעטיל -- .יר --- .מ (1 :.צערןק

 .5 .מונ .1918 .(מ) .שז ,"גנודליּב ןוא רוטלוק. .רוטארעטיל-רעדניק -- .רעגינ .ש (2 ;2 .ז .(363)

 ,ן66 ,65 .ז .1 .מונ .1918 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .רעדניק עשידיי ראפ -- .עירול .נ (3 ;9 ,8 .ז

 .ד ,לעכיור .7

 ןלשכיורי .ד ןופ טעּבראאּב .דיגנ קישטייּבאראוו ןוא לדנייצפראש עלעזיימ --.ן(11815

 ,ן1917 ,ענליװ :עגאלפוא עטשרע}פ ,עגאלפיוא עטייווצ

 ,ןטרירטסויליא} ּפאק 50 זײרּפ .ז 17 .(90414) ."ּביהנא, גאלראפ ,װעיק

 26 .מונ 3! ,1919 .(ק) .צט ,"טייצ עײנ, .רעדניק ראפ רוטארעטיל -- .יר -- .מ (1 :.צערןפ

 .1 .מונ ,1918 .(ק) .שז ."ןּבעל ןוא לוש, .רעדניק עשידיי ראפ -- .עירול .נ (2 ;2 .ז .(363)
 .ן66 ,65 .ז

 .ד ,לעכיור ,8
 טאה'ס סאוו ןוא טּבעלעג טאה רע ןיוו קאווק רעטעפ ןגעוװו השעמ  ַא --.{191815

 .לעכיור .ד ןופ טעּברַאַאּב .ןפאלראפ םיא טימ ךיז
 .ןטרירטסויליא} .ּפאק .75 זײרּפ .ז 22 ,(9414) .(א 5) .?ּבױהנָא, גַאלרַאפ ,װעיק

 26 .מּונ .31)| ,1919 .(ק) .צט ,"טייצ עיײנ, רעדניק ראפ רוטארעטיל --.יר -- .מ (1 :.צערןפ

 .5 .מונ .1919 .(מ) .שז ,"גנודליּב ןוא רוטלוק , .רוטארעטיל-רעדניק -- .רע גינ .ש (2 ; 2 .ז ,(363)
 .ן66 ,65 .ז .1 .מונ .1918 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .רעדניק עשידיי ראפ --.עירול .נ (3 ;9 ,8 .ז

 .ד ,לעכיור ,9
 .לע ככיור .ד ןופ טלעטשעגפיונוצ .ךאלעגייפ ---.ן19185

 .ּבור 1 זײרּפ .ז 31 .(95414) ."ּביהנא , גַאלרַאפ .װעיק

 .5 .מונ .1918 .(מ) .שז ,"גנודליּב ןוא רוטלוק, .רוטארעטיל-רעדניק -- .רעגינ .ש (1 :.צערק

 .ן66 ,65 .ז .1 .מונ .1918 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .רעדניק עשידיי ראפ -- .עירול .נ (2 ;9 ,8 .ז

 .ד ,לעכיור 0
 עטשרעןפ .עגאלפיוא עטיװצ .לע ככיור .ד ןופ טעּבראאּב .עלעכוק סאד --.ן19181*
 / .ן1917 ,ענליװ :עגאלפוא-

 .ןטרירטסויליא} .ּפאק 50 זײרּפ .ז 17 .(9614) .(+ 10) ."ּבױהנָא, גאלרעפ ,װעיק
 .(363) 26 .מונ .31/} ,1919 .(ק) .צט ,"טייצ עיינ, .רעדניק ראפ רוטארעטיל -- .יר -- .מ (1 :.צערן

 466 ,65 .ז .1 .מונ .1918 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .רעדניק עשיריי ראפ --.עירול .נ (2 ;2 .ז

 .ה רש ,|ןעזייר}? ןיזײד ע ר

 -עּב .(עלהשעמ-סקלאפ א) רעטכעט יירד סעקינ'בושי םעד ןוא רעּב רעד --.ן1918/
 ןיזייר הרש ןופ טייּברא

 .ןיּפ .א| .ז 8 .(92412) .(א 19) ."ךאלעמילּב , גאלרעפ ,ןס ע דאְוג

 ףאמדל א ג .ש :עליה

 .ה רש ,|ןעזייר ןיזילר

 .לעּבעּב סאד ןוא ןאה רעד --.85
 .ןּפ .א} .ז 5 .(92612) .(א: 13) ."ךאלעמילּב , גאלרעפ ,ןס ע ד אפ

 .ןאמדלאג .ש :עליה

 .םהרבא ,ןעזיר 3

 .עטאל עַײנ יד --.(181
 .ןיפ .א} .ז 12 .(92612). ,ןוטואזאמאמ" ןקורד} ,(* 10) ."ךעלעמילּב, גאלרעפ ,ןס ע ד אוֹ

 .ןאמדלאג ש :עליה

 .ן66 יז .1 .מונ ,1918 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .רעדניק עשידיי ראֿפ -- .עירול .ג :,צערְוּנ
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 .שטיװָאניּבאר .ש|* .םכילע-םולש
 -יל רעד ךרוד טריגאדער .(א 2 ,קעטאילּביּב -לוש) .חסּפ רעטרעטשראפ א ,ן19181

 .ןייאראפ-רערעל ןשיטארקאמעד-שידיײ םיּב עיסימאק רעשיגאגאדעּפ-שירארעט

 ,ּפאק 60 זירּפ .ז 30 .(10414)."טיצ עײנ , .זעג .צקא רעד ןופ ײרעקורד ,"גאלראפ רעװעיקג ,װעיק
 : .ןלטַײז ןטשרע ןפא רליּב סרעּבאכעמ םעד טימ} .ן.זקע 5.000

 .שז ,"כלעוו-רעכיּב , ."גאלראפ-רעווע יק , ןופ קעטאילּביּב-לש יד -- .ןאדזאק .ש .ח :.צערןג

 .ן67 ,66 .ּפש .3--2 .מונ .1919 .(ק)

 :שידי .תימלוש גנולייצרעד סנירּפוק ןופ .טּפשמ ס'כלמה המלש -- .ן1918*
 .7 ,ענליװ : עגאלפוא עטשרע1: ,עגאלפיוא ןעטייווצ| עטצייו .לע כיור

 .ּפאק 40 זײרּפ .ז 12 .(614)9) .(א4 8) ."ביהנא, גאלראפ ,װעיק
 ;2 .ז .(363) 26 .מונ .31/| ,1919 .(ק) .צט ,"טייצ עײנ, .רעדניק ראפ רוטארעטיל --.יר--מ (1 :צערװק

 ;12 ,11 .ז .5 .מונ .1918 .(מ) .שז ,"גנודליּב ןוא רוטלוק , .רוטארעטיל-רעדניק --.רעגינ .ש (2

 .66 .65 .ז .1 .מונ ,1918 .(ק) (שז ,"ןבעל ןוא לוש , .רעדניק עשידיי ראפ -- .עירול .נ 6

 קיטיוק 5
 .אנכש ,ןןײטשּפע

 .קרעוװ ס'ץרּפ .ל .י ןיא קלאפ-סטייּברא סאד ...
 .ּבור 2 זײרּפ .ז 71 .(92615) .רעטליװ .א יירעקורד ,"טלעוו יד, גאלרעפ ,װַאלסָאנירעטַאקעי

 .ע .ש -- "גנוטיילנייא , ;"טלעװ יד , גאלרעפ---"עּבאגסיוא רעדנעלסור רעד וצ עדערראפ ,

 .ןעיפארגאטאפ סעצערעּפ .ל .י טימ}

 ת |

 -ניצ .י ןופ טריגאזער .ךוּבלמאז .םכילע- םולש ןופ קנעדנא םוצ --.ן1918ןי
 .רעגינ .ש ןוא ,גרע ּב

 ראפ טפאשלעזעג רעד יײיּב סאו ,דנאפיץרפ .ל י םעד ךרוד ןּבעגעגסױרא ,ןדארגארטעפ}

 ןיא ןענישרעד ,ועדליּב 8 ןוא סעיפארגָאטָאפ 6 טימ| .ז 176 .(12218) .טסנוק ןוא רוטארעטיל עשידיא

 .(?)ןסעגאלפוא 2

 .לעגי ש :רעדליּב

 -אקוע ּב .ד .י :תונורכז .ֹוװ ;האוצ יד .ו ;(עילימיסקאפ) טפירשפיוא-הבצמ .| :טלאהניא

 ינועמש ןאמפיוק .מ .וד ,יקצינבאר .ח י ,ראטקעּפס .מ ,װאנּבוד .ש ,שטיוװ

 -שהיה .צ ,רעגיג .ש :ןעלקיטרא .ע ;(סמעכײלא.םעלאש) ףירּב וש ;ןאשזלטאּפ .ּב ןוא

 .ץיש .8 .תו .ןישווצַאד י ;ןאק

 .(173) 85 .מונ .3// ,1918 .(ק) .צט ,"טייצ עיינ, .םכילע-םולש ןגעװ ךוּב א -- .נ .ש (1 :.צערןק

 .14/אװ ,1918 .(ק) .צט ,ײגנוטייצ-סקלאפ .. .םכילע-םולש ןופ קנעדנא םוצ -- .װאגיסונ .י (2 ;2 .ז

 -םולש ןופ קנעדנא םוצ -- .רעדנעלסיוא .נ (3 ;2 .ז .(183) 111 .מונ | .2 .ז .(182) 110 .מונ

 .ן36--31 .ּפש .5--4 .מונ .1919 .(ק) .שז ,"טלעוו-רעכיּב , .םכילע

 רעכיּבלמאז 6

 .ךוּבלמאז .סנעגייא ...
 .ינרזעיאז .מ ןוא .א רערירּב ייּב סקורדעג ,"טייצ עיינ, ןיא טצעזעג ,"גאלראפ רעװעיק, ,װעיק

 .ּבור 8 זײרּפ .ז |216) 48-|-72-1-16 (-16 64 .(102616)

 ;ןַאמצראװש .א ,ןײטשּפאה .ד ,ןישווּבאד .י ,אקטיװק .ל : רעדיל : טלאהניא

 .עגויצאק רעטלא ,רתסנ רעד ,ןָאסלע גרע ּב .ד :ןעגנולײצרעד

 .ןאמלע ףסוי :עקראמ ןוא טאלּב-רעש

 .ןעיפארגָאטרָא רעטלא רעד טימ טקוררעג}
 .צט ,"טייצ עיינ. .(ןציטאנ עשירארעטיל) ."סנגײא , ךאנאמלא רעד -- .װאקא װטיל .מ (1 :.צערוג

 .שז ,"טלעוו-רעכיּב . .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק -- .טיל .מ (2 ;2 .ז .(329) 241 .מונ .20/אוו ,1918 .(ק)
 ,"טלעוו עיירפ יד , .ןּבעל ןוא רוטארעטיל -- .לעקניפ ירוא (3 ;25--20 .ּפש .1 .מונ ,9 .(ק)
 ףמאק, .ןסעֹומש עשיטירק-שירארעטיל --.תובשחמ-לעּב (4 ;26--23 .ּפש .3 .מונ .1919 .(נימ) .שז
 -לעועג ןוא גנוטכיד - .ןאסלע גרעּב .ד (5 }63--57 .ז .2--1 .מוג .1919 .בטּפ .שז ,"ןּבעל ןוא
 .ן16--5 .ּפש .5--4 .מונ .1919 .(ק) .שז ,"טלעוו-רעכיּב , .טייקכעלטפאש
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 26 לייט ן

 םייח ךרוד טריגאדער .טפעה עטשרע .גנולמאז עשירארעטיל .ןעקנופ-סנעּבעל ...
 יקסנאילק

 .ןיפ .א| .ּפש 64 .(17425) .תינויצה תורדתסהה לש סופרה תיּב ,"קלאפ ןראפ , גאלרעפ ,קסנימ

 ןלאירעטאמ עשיפארגָאָיּב .אוש
1 1 56 

 ןּבעל ןייז ןגעוו תונורכז ןוא ןכירטש) .ואכא ראּב רעּב ןופ קנעדנא םוצ --.ן1918)

 ,(טייּברא ןוא
 ,("ןויצ-ילעוּפ ,) .ּפ .א .ד-ס .י רעד ןופ טעטימאק-טנגעג ןגיד'ברעמ-םורד ןופ עּבאגסױא ,װעיק

 .ּבור 1 זײרּפ .ּפש 32 .(1 ןא25) .ןאמרעּבואלג .ה ייַּב טקורדעג
 ."חע"רת,:לאניגירָא ןיא

 ."רנאפ ס'וואכאראּב ףא טהעג הסנכזו עצנאג יד,

 .א יקסװָאקּבָאד
 .(א" 2 ,עירעס עשיפארגאיּכ) .רעקנעד ןוא דיא ,טסילַאיצַאס סלַא סעה השמ ..

 ןײרּפ .ז 16 (412)7) דעוו. :גאח. 0646 ,11642:206 1ו0640080 , ,"ןעּבעל , גאלראפ ,עװקסָאמ

 .("... . רעירַאטעלָארּפ,) .ּפאק 5

 יע יא

 -אילּביּב עשיטסילאיצאס-שידיא) יקסרַאדָאלָא װ .וװ רבח ם'נופ ןעקנעדנָא םוצ ...
 .(89 14 ,קעט

 ,םינינע עשידיא רַאפ טַאירַאסימָאק םייּב גנולײטּפָא-סגנודליּב ןוא רוטלוק :גַאלרַאפ ,גרוּברעטעּפ

 .("...רעיראטעלארּפ,) .ּפאק .60 זײרּפ .ז 46 .(7/614) ."טַאלּבגָאט , יירעקורד

 .א .ל ,סיקסעשט
 .(1914 ילוי 21--1859 רּבַאיטנעס 5) ןפאש ןוא ןּבעל ןייז סעראשז-ןאשז ..

 .ֿפאק 30 .ּבור | זײרּפ .ז 43 .(90616) ."טלעוו יד. גאלרעפ ,װַאלס ָאניועטַאקעי

 .גכוי ישיר ראנד

 ןוא ןּבעל ןייז .(ןינעל ןװָאנאילוא) וואנאילּוַא שטיאליא רימידאלוװ) ןינעל .נ ..
 .(06 23 ,קעטאילּביּב עשיטסילאיצאס-שידיא) .טייקגיטעט

 ,טינינע עשיריא ראפ טאיראסימָאק םייּב גנולײטּפא-סגנודליּב ןוא רוטלוק :גאלרעפ ,גרוּברעטעּפ
 .("...רעיראטעלארּפ ,) .ּפאק 50 .ּבור 2 זײרּפ .ז 88 .(7614) ."טאלּבגאט , .קורד

 : עי

 .(א5 1 ,עירעס עשיפארגאיּב) .(וואנאילוא .א .װ) ןינעל :נ
 זײרּפ .ז 5 .(10611) עח. האח. 060. ,8:01106::116 גזסצ 0807 ,"ןעּבעל , גַאלרַאפ יע וװקסָאמ

 .("...רעיראטעלארּפ ,) .ּפאק 5

 .א ,װָא נַאפ ע ט ס
 .(1793--1743) .עיצּולַאװער-רטנַאק רעד טימ ףמַאק ןייז ןוא טַארַאמ לָאּפױַאשז ...

 -גָאט, יירעקורד ,גרוּברעטעּפ ןיא םינינע עשידיא רַאפ טַאירַאסימָאק :גאלראפ ,גרוּברעטעּפ

 .ּפאק 50 .ּבור 3 זײרּפ .ז 40 .(9616) ."טַאלּב

 --1818) לבוי ןעגיראי טרעדנוה םוצ ךּוּבלעמאז א .סק רא מ .ק ןופ קנעדנא םוצ ..,

8. 

 דתח. םאח. 066. ,"דנוּב  ןופ טעטימאק ןאיאר ןוא ןשיטאטש רעיוקסאמ ןופ ןּבעגעגסיורא ,עװק סאמ

 .ּפאק 50 .ּבור 3 זײרּפ .ז 116 .(119619) ,0638ע806 1108 ץ00:807.

 -ָאימע ס .ג ,ןיּבור .י ראטקיװ רעטלא ,ןאמקילײה .מ ,יק חצי :ןעלקיטרא

 .רנא א רעּביל .מ ,שטיװָאנ

 י ןײטשדלאגק
 .ס קר אמ לראק ...

 .ן.זקע 3.0001 .{יּפ .או .ז 115 .(175423) יעונח. ,116381806 1/6אצ060780* , ע וו ק ס א מ

 צזזז, א1ש---8
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 .װ .א יקסרַאשטַאנול ,9

.,0 

,1 

.2 

,3 

4 

.5 

 -איצאס-שידיא) .(1918--1818) גָאט-ס'טרוּבעג ןגיראי-טרעדנוה םוצ ס קרַא מ לרַאק ...
 .(א+ 22 ,קעטאילּביּב עשיטסיל

 םינינע עשידיא ראפ טַאיראסימָאק םייּב גנולײטּפָא-סגנודליּב ןןא רוטלוק :גאלראפ ,גרוּברעטעּפ

 .ּבור 40 זײרּפ .ז 25 .(7614) ."טַאלּבגָאט , יירעקורד

 .לראק ,יקסטואאק
 טייצראי ןגיראי-.5 םוצ .גנוטיידאּב עשיראטסיה ןייז ןוא ס ק ר אמ לראק --.ן1|1918
 .שיסור ןופ טצעזרעּביא .(1908 טראמ ןט-14 - 1883 טראמ 14) .טיוט סקראמ ןופ

 ,(קעטאילביּב עשיטסילאיצאס-שיריא)
 -גאט. ײיעקורד ,גרוּברעטעּפ ןיא םינינע עשידיא ראפ טאיראסימאק :גאלראפ ,גרוּברעטעּפ

 .("...רעיראטעלארּפ ,) .ּבור 3 זײרּפ .ז 69 .(9616) ."טאלּב

 עט כישע ג .אש

 גנוגעוואּב-רעטעּברא ןופ עטכישעג .1

 עטכישעג עשידִיי .2

 גנוגעװאּב-רעטעּברא ןופ עטכישעג 1

 .ןזע לרַא ווו
 ןופ עדער א) ןטסילַאטיּפַאק ןופ טכירעג ַא רַאפ רעטעּברַא ןופ רעריפנָא'נַא ...

 ,(56 15 ,קעטאילּביּב עשיטסילאיצאס-שידיא) .(ןעל רַאװ
 .םינינע עשיריא ראפ טאיראסימאק םייּב גנולײטּפָא-סגנורליּב ןיא -רוטלוק :גַאלרַאפ ,גרוּבועטעּפ

 .ּפאק 30 זײרּפ .ז 19 .(7ל414) ."טַאלּבגָאט , יירעקורד

 לח .,.קסיוװעגנ
 -ער-רטנאק ןוא עיצולאווער יד) 1848 ראי ןופ עיצולאווער יד זנוא טנרעל סאוו ..;
 .(א5 6 ,קעטאילּביּב עשיטסילאיצאס-שידיא) .(ךיירקנארפ ןיא עיצולאוו

 (1414) ."טאלּבגאט. יײרעקווד ,טאיואסימאק רעשיריא רעלארטנעצ :גאלראפ ,גרוּברעטעּפ

 .ּפאק 20 זײרּפ .ז 6

 .ּפיליפ ,ץנארק
 -רע .ןלייט יירד ןיא עיצולאווער רעשיזיוצנארפ רעסיורג רעד ןופ עטכישעג יד ..
 0 ,"קעטאילּביּב עלאנאיצאנרעטניא , ,קרָאי-ּוינ : עגאלפוא עטשרען? ,עגאלפיוא עטירד לייט רעטש

 ,(26 15 ,קעטאילּביּב עשיטסילאיצאס-שידיא)
 ,ּפאק 80 .ּבור 1 זירּפ .ז 4 .(9ל613) ,םינינע עשידיא ראפ טאיראסימאק ןופ גאלראפ וע וו ק ס אמ

 .ןיזקע 5,000

 .ּפיליפ ,ץנארק
 -ייווצ .ןלייט יירד ןיא .עיצולאווער רעשיזיוצנארפ רעסיורג רעד ןופ עטכישעג יד ...
 .,.,0 ,"קעטאילּביּב עלאנאיצאנרעטניא ,קרָאי-ּוינ :עגאלפוא עטשרעװ" ,עגאלפוא עטירד ,לייט רעט

 .(א5 16 ,קעטאילּביּב עשיטסילאיצאסי-שידיא)
 .ּפאק 20 .ר 4 זײרּפ .ז 219 .(9413) .םינינע עשיריא ראפ טאיראסימאק ןופ גאלראפ ,עװק סאמ

 .זקע 0

 .ּפיליפ ,ץנארק

 -ירד .ןלייט יירד ןיא עיצולאווער רעשיזיוצנארפ רעסיורג רעד ןופ עטכישעג יד ...
 ..0 ו"קעטאילּביּב עלאנָאיצאנרעטניא , ,קרָאי-ּינ :עגאלפוא עטשרעןי .עגאלפיוא עטירד .לייט רעט

 .(6 17 ,קעטאילּביּב עשיטסילאיצאס עשידיא)
 ,בור 2 זײרּפ .427--302 .ז .(99413) .םינינע עשידיא ראפ טאיראסימאק ןופ גאלראפ ,ע װ ק,ס אמ

 .ן.זקע 5.00018 .ּפאק 40

 אגן+, א"--8
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 עטכישעג עשידִיי 2

 .ב ,װָא כָארָָאב 6
 .קלָאפ ןשידיא ןופ גנולקיװטנַא עשימָאנָאקע יד --..181*

 . .זקע 3.00015 .בור 1 זײרּפ .ז 24 .(95413) ."ןעּבעל עַײנ סָאד, קורד ןוא גַאלרַאפ ,סע דא

 ,"טלעוו-רעכיּב. .דנאלסור ןוא עניארקוא ןיא קיטסיצילּבוּפ עשידיי יד -- יקסניצש על .י :.צער|
 .|24 ,23 .ז .1 .מונ .1922 .עשראוו .שז

4 --198 
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 סי 9פ

 רוטארעטיל עזעִיגילעריטנא 1
 ופ-;גרַאפַאל

 .ג .ל ךרוד טצעזרעּביא .עיגילער ןגעװ ...
 ןיא .ז 63 .(92614) זאח.,א. 1. 0. 8. +. ,"רעמאה רעד. גאלראפ ,װעיק ןןוא) עװקסאמ

 .ּבור 8 זײרּפ ."ןעגנורעלקרע-רעטרעװ, .ז ן3} םעד

 ערוװײטילָאּפ .עיגָאלָאיצָאס .שינעטנעק-טפאשלעזעג .ו}
 .פ ,יקסװָאל רָא
 130661108611216 ןע1610'860 א18668---.סַאלק-רעטעּברַא רעד טלקיװטנַא ךיז טָאה ױזַא יװ .,.

 ,(5 אי ,קעטאילּביּב עשיטסינומאק)
 .ּבור 1 זײרּפ .ז 21 .(714) ."טאלּבגאט , יײרעקורד ,ײ"טסינומָאק רעד, גַאלרַאפ ,גרוּברעטעּפ

 .(*...רעיראטעלארּפ ,) .ּפאק 0

 .א ,וװ ָא נַא ד גָא ּב
 .סאלק-רעטעּברַא ןוא םפַאשנסיװ ...

 -ומאק ןשידיא ןופ .ּב .צ גאלראפ ,טַאירַאסימאק ןשידיא-לארטנעצ ןופ ןּבעגעגסױרא ,עוװקסָאמ

 .ןייקע 5.00015 .ּפאק 50 .ּבור 2 זײרּפ .ז 54 .(172412) זאװ. ,ת648106 תטאצסשזװס" ,דנאּבראפ ןשיטסינ

 .װ ,טכענקּבילןי
 .ןגילפ ןוא ןעניּפש ...

 .ןיז 8 .(14618) .קעס .נעיאוו .וועי גנולײטּפא .ּבוג רענילאוו עּבאגסוא ,וימאטישז

 .װ .ג ,װָאנַאכעלּפ
 ,םזיסקרַאמ םנופ ןגַארפ-טנורג יד ...

 .*טַאלּבגָאט . יירעקורד ,גרוּברעטעּפ ןיא םינינע עשידיא ראפ טַאירַאסימָאק : גַאלרַאפ ,גרוברעטע5פ

 .ּבור 20 זײרּפ .ז 118 .((95614)

 .לראק יקסטואאק
 .טאיראטעלארּפ ם'נופ רוטאטקיד יד ...

 ,ּבור 10 זײרּפ .ז 113 .(9616) ."טלעוו יד, גאלראפ ,װעיק

 יע 1

 .קלאפ עטנפאוואּב סאד ןוא טעּברא ןופ עיצולאװער יד ..
 יוקע 15.002 .ז 16 .(120617) .ע8ממססאססא ,ועיק

 גנּויוּבכנטאר .רוטארעטיל-ייטראּפ .קיטילָאּפ .ווו
 קיטילָאפ-ןרעסיוא .1
 : קיטילָאּפ-ןרעניא .2

 סעגארפ עגיימעגלא (4

 גנּויוּבנטאר (ט

 קיטילָאּפ עלאנָאיצאנ (

 יימרא עטיור יד (4

}{ 11--- 9 



..4 

.5 

.7 

.8 

.9 

9.0 

.40 1 

 49 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאָילּביּב

 קיטילָאּפ-ןרעסיוא

 .הדוהי יקסװאק װאנ

 | .םולש ןוא המח, ..

 .ןיּפ .א} .ז 48 .(11417) ."ארוטלוק,, .קורד ,"טפאשנסיו, גאלראפ ,װאל סאנירעטאק

 .| ריּפאּפ טרילָאק ףא טקורדעג|

 ןרעטנימאקוק

 -נאג רעד ןופ רעיראטעלארּפ יד וצ לאנאיצאנרעטניא ןשיטסינומאק ןופ טסעפינאמ ...

 .טלעװ רעצ
 .|.ּפאק 30 זײרּפ .ז 4 2 ,"עניארקוא ףיוא דנאּבראפ רעשיטסינומאק רעשידיא , ,וװועיק

 :קיטילָאּפ-ןרעניא 2

 סעגארפ עניימעגלא (8

 .נג ןיראכוּבק
 .(06 1 ,קעטאילּביּב עשיטסינומאק) .(רעגריּבניילק יד ראפ לקיטרא ןא) .רדס רעד ..;

 .ןיז 8 .(17617) ."טאלּבגאט  יירעקורד ,"טסינומאק, גאלראפ ,גרוּברעטעּפ

 גנּויוּבנטאר (ט

 .א .װ ,יקסניּפראק

 ?ךיז יז טיוּב יוזאיוו ןוא טכאמ-ןטאר יד סניוזא זיא סאוו ...

 ,רעטעּברא יד ןופ טעטימאק-סגנוריפסיוא ןלארטנעצ ןשידנעלסורלא ןופ גאלראפ ,עװקסאמ

 .(90615) עה. א. 064 ,101638ח806 1068/660207 ,ןטאטוּפעד-ןקאזאק ןוא עשיאיימראעטיור ,ןרעױּפ

 .ןיזקע 4.00015 .(* ...רעיראטעלארּפ , ;?קילּבוּפער-ןטאר .טארעדעפ .צאס .לסור,) .ּפאק 50 .ּבור 1 זײרפ .ז 8

 .א .װ ,יקסניּפראק

 עשיטסילאיצאס עשידיא) ? ךיז טיוּב יז יוזא יו ןוא טכאמנטאר יד סניוזא זיא סאוו ...

 .(קעטאילּביּב
 1288 לעח. 21. {. 0. 2. א. ,"םינינע עשידיא ראפ טאיראסימאק רעלארטנעצ, .גאלראפ ,עװקסָאמ

 .ןיזקע 10.00018 .ּפאק 50 .ּבור 1 זײרּפ .ז 48 .(92615)

 ן:רי:ם.:םיופ רד

 -עדעפ רעשיטסילאיצאס רעדנעלסּור רעד ןופ (ץעזעג-טנורג) עיצוטיטסנאק יד ..

 .(קעטאילּביּב עשיטסילאיצאס-שידיא) .קילּבוּפער-ןטאר רעוויטאר
 1.88 אחי 2{. |* 116 +{ . ,םינינע עשידיא ראפ טאיואסימאק רעלארטנעצ :גאלראפ ,עװקסאמ

 .ןיזקע 10.0001 .(י...רעיראטעלארּפ ,) .ּפאק 50 .ּבור 1 זײרּפ .ז 47 .(9615)

 ןיה .ּר"4פ::6

 -עדעפ רעשיטסילַאיצָאס רעשידנעלסּור רעד ןופ (ץעזעג-טנורג) עיצוטיטסנאק יד ...

 ם'נופ *איטסעווזיא , יד ןופ 151 רמונ ןיא ןעוועג טריקילּבוּפ .קִילּבּוּפער-ןטאר רעוויטאר
 .רַאי 1918 ילוי ןט-14 םעד טעטימאק-סגנוריפסיוא ןלארטנעצ ןשיסורלא

 -ראטיור ,ןרעױּפ ,רעטעּברא יד ןופ טעטימאק-סגנוריפסיוא ןשידנעלסורלא ןופ .גאלראפ ,עװקסאמ

 .ּבור 1 זײרּפ .ז 47 .(98615) עמ. או. 06. ,116441806 208400180* ,ןטאטוּפעד-ןקאזאק ןוא עשיאיימ

 .ןיזקע 4.00015 .(* ...רעיראטעלָארּפ ,) .ּפָאק 0
 ֿו

 קיטילָאּפ עלאנָאיצאנ (6

 וםיגדעדניככוב

 -ילֹּביּב עשיטסינומָאק) .ןסַאמ-סטעּברַא עשידיא יד ןוא עיצולָאװער רּבַאיטקָא יד ...
 .(א6 6 ,קעטָא

 .ּפאק 15 זײרּפ .ז 14 .(70414) ."טאלּבגאט, יירעקורד ,"טסינומאק, גאלראפ ,גרוּברעטעּפ

 .("...רעיראטעלארּפ .)

111 -- 9 
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 / .ר .ס .פ ןיא ךוב עשידַיי סָאד-ינסיװק 5 ןוא רענטאר

 יימרא עטיור יד (4

 .ל יקצָארט
 ןּופ גנּוציז רעד ףיוא ןטלַאהעג ,יקצָארט .ל ןופ עדער א) .יימרא עטר יד ..
 .(1918 לירּפא ןט-22 טעטימָאק-סגנוריפסיוא ןלארטנעצ

 דגח- 2{. ז. 0 14{ א. ,םינינע עשידיא רַאפ טַאירַאסימָאק רעלארטנעצ :גַאלרַאּפ ,עוקסָאמ

 .ּבור 10 זײרּפ .ז 74 .(9413)

 .ן*1920, :עליה רעד ףאו

 :רוטארעטיל-ײטראּפ עשיטסינומָאק 3

 קיטילָאּפ-ײטראּפ רעד ןופ סעגארפ עניימעגלא (8

 םזינינעל (ט

 סעמארגָארּפ ,ןטוטאטס ,ןרָאפפיונוצ (6

 קיטילָאּפ-ײטראּפ רעד ןופ סעגארפ ענײמעגלא (8

 .ש ןיײטשנאמיד

 -לוק ןוא עלאיצאס ,עשיטילאּפ ןגעו ןעלקיטרא ייר א .םזינומאק ןופ טכיל םייּב ...
 .(קעטאילּביּב עשיטסינומאק עשידיא) .טנעמאמ ןופ ןגארפ עלערוט

 1-84 נאט. 24. 0. 11 א. ,טאיראסימאק ןשיריא ןלארטנעצ ןופ ןּבעגעגסױרא ,עװקסָאמ
 .ּבור 35 זַײרּפ .ז 295 .(97414)

 .ן35 .ז .11--10 .מוג .1919 .(ם) .שז ,"טלעװ עשיטסינומאק יד. .עיפארגאילּביב . . . .| :.צערװק

 .ש ןײטשנאמיד
 .(קעטאילּביּב עשיטסינומאק עשידיא) .רעיילש ןשיטסינומָאק א רעטנוא םזינויצ רעד ..,

 .(996414) }-הה זאח. 21... 0.1. . ,סעיצקעס .נומאק עשידיא ןופ .ּב .צ ןופ גַאלרַאפ ,עװקסָאמ

 .|.זקע 5.00018 ,ּפאק 50 .ּבור 1 זײרּפ

 טא רע א
 טאיראסימאק ןשידיא ןלארטנעצ ןופ טייקיטעט יד .טעּברא עשיטסינומאק ראי א ..
 .(קעטאילּביּב עשיטסינומאק עשידיא) .סעיצקעס עשיטסינומאק עשידיא ןוא

 טינ} .ז 32 .(419)14) ."ריתע , יירעקורד ,טאיראסימאק רעשיריא רעלארטנעצ :גאלראפ ,עוװק סאמ

 .ןטקידנעראפ

 .וו (.ּב) .ּפ .ק}
 ק | יד וצ דנאלסורסייוו ןופ ייטראּפ רעשיטסינומאק רעשידיא רעד ןופ עיצאראלקעד ...
 .דנאלסורסייוו ןופ ןסאמ עדנטעּברא עשידיא

 -(1620) .רנאלסורסייוו ןיא ייטראּפ רעשיטסינומאק רעשידיא רעד ןופ ןקורד ןוא עּבאגסיוא| ,קסנימ

 .ןיז 58

 םזינינעל (ט

 21011211, 14.--.נ ,ןינעל

 98140/80484 .(רעטייּברא רענַאקירעמַא וצ ףירּב א) עיצולָאװער-רּבַאיטקא יד

 .(56 2 ,קעטאילּביּב עשיטסינומאק) ץסמסגוטמעוג (םעסטאס א גאזסץנואגומסאאצז ןהססינגא),
 .ּבור 1 זײרּפ .ז 30 .(79414) .ײטאלּבגַאט. יײרעקּורד ,"טסינומָאק רעד. גַאלרעפ ,גרוּברעטעּפ

 .(*...רעיראטעלארּפ ,) .פאק 0

 טי ינע'ל
 -ָאילּביּב עשיטסינומָאק) ,(רעטייּברא רעגרוּברעטעּפ יד וצ ףירּב ַא) רעגנוה ןנעװ ...

 ,(26 3 ,קעט
 .פאק 75 זײרּפ .ז 6 .(זא 15) .*טַאלּבגָאט , .קורד ,ײטסינומָאק רעד. גַאלרעפ ,גרוּברעטעּפ

 .(* ...רעיראטעלארפ ,)

 ן/--19
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 221 ךיּבלמאו רעשיגָאלָאַילּביּב

 סעמארגָארּפ ,ןטוטאטס ,ןרָאפפיונוצ (6

 .ן(.3) .ּפ .ק .רֶו

 -ונעגנא) .(סעקיװעשלָאּב) ײטרַאּפ רעשיטסינּומָאק רעדנעלסּור רעד ןּופ םארגָארּפ ..
 .(רָאי 1919 ,טראמ 23--18 םעד ײטרַאּפ רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט-8 ןפיוא ןרָאװעג ןעמ

 ןז חס זי װ ג א א 4 1:06618680/1 !:סאזאע1110160800 118ק14 (00:78111682108 )-

 1.8 זאמ. ,סעיצקעס עשיטסינומאק עשידיא יד ןופ ארויּב-לארטנעצ ןופ עּבאגסױא ,עװקסָאמ

 .ןזקע 8.00018 .ּפאק 50 .ּבור 3 זײרּפ .ז 24 .(119619) א. {. 0. 8. א. 6. ,116081406 תסאקססדמס* .

1. : 

 ןט-15 סעיצקעס עשיטסינומאק עשידיא יד ןופ גנוטאראּב-ןאיאר .סעיצולאזער ..

 .1919 רּבאיאנ

 .ז 16 .(11י,18) .סעיצקעס עשיטסינומאק עשידיא יד ןופ ארויּב-איאר ןופ עּבאגסױא ,קסּבעטיװ

 :ןעײטראּפ עשיטילָאּפ ערעדנא 4

 *ןעִיצ-יײלאוּפ , (8

 ײטראּפ עשיטסינָאַיצ (ט

 "םזימאאהדאכא , {6

 ענעדישראפ (4

 ןעִיצ-ײלאוּפ (4

 .(יקסרא) .ל ,טיורנילרעּב
 .אניטסעלאּפ ןיא רעטעּברא עשידיא יד ןוא המחלמ יד- .5

 ּפאק 20 זײרּפ .ז 8 .(11,14) .דלעפנעש .י םישרוי יד ןופ קורד ,"רעמאה רעד, גאלרעפ ,ועיק

 ."ןויצַײלעוּפ , ייטראפ-רעטעּברא .מעד-.צאס .,דוִיָו
 -רעטעּברא .ד-ס רעשידוי רעד ןופ ץנערעפנאק עכעלטנדרא-רעסיוא עט-2 יד ...

 .דנאלסור-ןטאר רעד ןיא *ןויצ-ילעוּפ , ייטראּפ
 .ז 32 .(12416) ."ןויצ ילעוּפ , ןופ יירעקורד ,ראי 1919--ראוונאי 18 ,קסנימ

 ײטראּפ עשיטסינָאַיצ (ע

 .ל ,לעקניפרָאג

 .עדנעטייּברא יד ןופ םזינויצ רעד ...
 .ּפאק 50 .ּבור 1 זײרּפ .ז .45 .(615)9) ."היחתה , קורד ,"טייּברא ןוא דרע, גַאלרַאפ ,װעיק

 ."םילשוריג עיצקַארפי-סקלָאּפ עשיטסינויִצִו
 ."םילשורי, עיצקַארפ סקלָאפ עשיטסינויצ יד ןופ םא רגָארּפ --.ן1919}

 .ןיפ .א| .ז 14 .(00414) ."קינטָאּבַארעש יײרעקורד ,"גַאלרַאפ-סקלָאפ, רעשידיא , ירעצעז ,װעיק

 ' ."טע"רת ,, : לאניגירָא ןיא

 "םזימאאהדאכא, (6

 .ןגרעּבצניג רשאְון* םעה-דחא

 ךרוד רּבחמ ןופ שינעּבױלרע טימ טצעזרעּביא .ןעטפירש ענעּבילקעג -- .ן1919)
 .רעצעז .ש

 .ןפװּפ 8 ץצס- .ז 144 .(93,16) זעמ. ,164888* "רוטארעטיל , גאלרעפ ,סעדא

 ."טע"רת, :לאניגירָא ןיא

 .ןגרעּבצניג רשא|* םע ה -דחא

 .רעצעז .ש ךרוד רּבחמ ןופ שינעּבױלרע טימ טצעזרעּביא .טסיירט עּבלאה א--.ן1919
 .ּפאק 80 זײרּפ .ז 12 .(95616) ."רוטארעטיל , גאלרעפ ,סעדא

 .יקסװָאקדימ :עליה

 ."טע" רת. : לאניגירָא ןיא

 .ןגרעּבצניג רשאְ| ם ע ה-ד חא
 ךרוד רּבחמ ןופ שינעּביױלרע טימ טצעזרעּביא .איבנ רעד ןּוא ןהֹּכ רעד --.ןג919|

 .רעצעז .ש

 ווו --- 1919.



 .ר .ר .ס .פ ןיא ךוּב עשידִיי סָאד -ינטיװק .י ןוא רענטאר .ז 42

 .ּפאק 90 זײרּפ .ז 16 .(9ל416) ."רוטארעטיל, גאלרעפ ,ס ע דָא
 .יקס װאק דימ :עליה

 ."טע"רת, :לאניגירָא ןיא

 .ןגרעּבצניג רשאְןֹל םעההדחא ,8

 ךרוד רּבחמ ןופ שינעּבױלרע טימ טצעזרעּביא .טפנּוקּוצ ןוא טייהנעגנאגרעפ --.{1919)
 .רע עד :צ+ .ש

 .ּפאק 85 זײרּפ .ז 12 .(16/:9) ."רוטארעטיל. גאלרעפ ,סע דא

 .יקסװאקדימ :עליה

 ."טע"רת, :לאגיגירָא ןיא

 .ןגרעּבצניג רשא|* םעהדחא 9

 .צ .ש ךרוד רּבחמ ןופ שינעּבױלרע טימ טצעזרעּביא ,ןעפאלקש-ס'טַײהַײרּפ --.{1919)
 .רעצעז

 .ּפאק 50 .ּבור 1 זײרּפ .ז 24 .(9416) ."רוטארעטיל , גאלרעפ ,סעדא

 .יק סװא קדימ :עליה

 ."טע"רת, :לאניגירָא ןיא

 .ןגרעּבצניג רשאְַי םעהדחא 0

 רעצעז .צ .ש ךרוד רּבחמ ןופ שינע ּביולרע טימ טצעזרעּביא .ןעטלעוו ייווצ --.ן19ו9)
 .ּפאק 90 זײרּפ .ז 16 .(9416) ."רוטארעטיל , גאלרעפ ,סעדא

 .יקס װאקדימ :עליה

 .*טע"רת, :לאניגירָא ןיא

 עגערישראפ (

1, 1 : : 

 הכולמ רעד ןופ .עניארקוא ףיוא טפאשרעטייּברא ןוא טפאשרעגריּב רעשידיא רעד וצ ...

 תתס סמקסהסמאסזס תץסאס2480788 1 ן0619- .קילּבוּפער-סקלאפ רעשיניארקוא רעד ןופ

 טתוזד82 114 5 ;קהֹומו זגוה 2801+62|/1ת986782 5 80/218028801 1140028201 ?60ת8צץ671א.

 םעההאהמה ){סק. אוחוסזסץסדאה !1ןקססװ דה .(ראי 1919 טסוגװא) ,עילאדאּפ ףױא ץענעמאק
 5 .א| .ז 15 (9ל615) ןאשסקאי 5אק. 1180. 2668.

 ןרענעלק טימ טקורדעג טסקעט רעשיריי רעד ויא 11 .ז ןופ .שירִיי ןוא שיניארקוא ףא טקוררעג}

 .ןטפירש

 ןוא סעקישטשמָארגָאּפ יד טימ *שיגרענע טפמעק . גנוריגער עשיריילטעּפ יד זא ,גנולײטטימ :טלאהניא

 טאר ןרָאטסינימ-סקלָאפ ןופ טאר ןופ רעציזרָאפ + :ןּבירשעגרעטנוא .סעקיװעשלָאּב יד ןגעק ףמאק םוצ טפור

 .=ינס אהוק ס חנּפ :םינינע עשיריא ראפ רטסינימ-סקלָאפ, ,"סויט ראמ סירָאּב ,

 קימָאנָאקע .ןש
 .ש ,יקחצי ,2

 .טייצ-המחלמ רעד ןיא םוטנעדיא ןשיסור ןופ רוטקורטס עשימאנאקע יד ..
 .ּבור 1 זײרּכ .ז 44 .(7/412) ."רעמאה רעד. גאלרעפ ,סעדא -- װעיק ,עװקסָאמ

 .הדוהי יקסװאקאװאנ 23

 .עגארפ-רארגא ..;

 .ןיפ .א| .ז 44-}וצ (110417) .*טפאשנסיוו, גאלראפ ,װאלסאנירעטאק

 -יועטאקעי .1918 רּבאיטקא 20---יקסוואקאוואנ הרוהי ,, :ןּבירשעגרעטנוא *רעטרעוו רָאּפ א. : דײררָאפ

 ."ווֲאלסאנ

 רעטעּברא ןוא טעּברא .ץ

 גנוגעװאּב עלענָאיסעּפָארּפ
4 1 

 ןיא ןענייראפ עלענאיסעפארּפ יד ןופ ראפנעמאזוצ רעשיניארקולא רעטשרע רעד .,.
 .וואקראכ

 .ן.ּפאק 30 זײרּפ .ז 4 .45 .עניארקוא ףיױא דנאּבראפ רעשיטסינומאק רעשידיא ,וװעיק
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 עיצארעּפָאָאק .עז
 .ס ,װע ראדנָאּב
 .ףיטש .נ ןופ שידיא ןיא טעּבראאּב .עיצארעּפאאק-ךיורּבעג ןוא לדנאה-טאווירּפ ...
 .(26 1 ,עיצארעּפָאָאק-ךיורּבעג :עירעס עטשרע .קעטאילּביּב עעװיטארעּפָאָאק)

 -סקלאפ , רעשידיא , יירעקורד-יירעצעז ,רנאגראפ-טנגעג ןויטארעּפָאָאק רעוװעיק ןופ גאלראפ ,װעיק

 .ז 16 .(9414) ."גאלראפ

 יז יקסנעל

 .ןיּב ָא ד .ש ןופ טצעזרעּביא יירפ .(ןקירדנייא-עזייר) ,דנאלשטייד ןוויטארעּפאאק ןיא ...

 ,(26 2 ,עיצארעּפָאָאק-ךיורּבעג :עירעס עטשרע .קעטאילּביּב עװיטארעּפָאָאק)
 -רוטלוק. גאלראפ םייּב יײרעקורד ,דנַאּברַאפ-טנגעג ןוװיטַארעּפָאָאק רעוועיק ןופ גאלראפ ,װעיק

 .ּבור * , זײרּפ .ז 38 .(90616) ."עגיל

 ."ףר"ת, : ךיוא לאניגירָא ןיא .עיצקארער ןופ ריירראפ

 יז יקסנע ל
 .ןיּב ָא ד .ש ןופ טצעזרעּביא יירפ .(ןקירדנייא-עזייר) .דנאלגנע ןוויטארעּפאאק ןיא ...

 ,(א 3 ,ץיצארעּפָאָאק-ךיורּבעג :עירעס עטשרע .קעטאילּביּב עוויטַארעּפָאָאק)
 ,-גאלאטאק, .ז ןק}| 39 .(92616) .דנַאּברַאפ-טנגעג ןוויטַארעּפָאָאק רעװעיק ןופ גאלראפ ,װעיק

 .לּבור = , זײרּפ

 .עיצקאדער רעד ןופ דירראפ

 יז יקסנעל

 ןיּבָאד .ש ןופ טצעזרעּביא יירפ .(ןקירדנייא-עזייר) .דנאלטאש ןוויטארעּפאאק ןיא ...
 .(א0 4 ,עיצַארעּפָאָאק-ךיורּבעג : עירעס עטשרע .קעטָאילּביּב עוויטַארעּפָאַָאק)

 -רוטלוק  גאלראפ םייּב ײרעקורד ,דנַאּברַאפ-טנגעג ןויטארעּפָאָאק רעוועיק ןופ גאלראפ ,װעיק

 .לּבור * א זײרּפ .(9616) .*עגיל

 ."ף"רת, : ךיוא לאניגירא ןיא

 .ט ,מ

 -עטאמ ענעדיישראפ טיול) .רעטעּברא רעשידיא רעד ןוא עיצארעּפאאק-ךיורּבעג יד ..
 ,"טייקגיטעטסּבלעז, וויטארעּפאאק םייּב עיסימאק-גאלרעפ רעד ךרוד טריגאדער .(ןלאיר

 ,ז 32 .(10613) ."טײקגיטעטסּבלעז , וויטארעּפאאק רעטייּברא רעשידיא רעוואקראכ ,וװ א ק רא כ

 .ּפאק 50 .לּבור 3 זײרּפ

 .ן7 ז .1 .מונ .1919 .(כ) .שז ,"טפנוקוצ, .רעכיּב ןשיווצ--.פ .ח .צערןפ

1 * .* . 

 .קאז .ל :ראטקאדער .ךוּבלמאז .עיצארעּפָאָאק עקיטָאטש --.ן1919
 ,."עגיל-רוטלוק, גאלראפ םייּב .קורד ,דנאּבראפ-טנגעג ןוויטארעּפאאק רעוװעיק ןופ עּבאגסוא ,װעיק

 .ּפש 64 .(160623)
 ,ןןאדזאק .ש .ח ,גועּבגערינ .י.,ןישטנילק .ט ,קאז .ל :ןעלקיטרא :טלאהניא

 .װא ש אלּב .י

 גנודליּב ןוא רוטלוק .ץזז
 סעגארפ עניימעגלא .1
 סעמארגָארּפ-לוש .2
 טעּברא-גאלראפ 3
 ענעדישראפ .4

 סעגארפ ענײמעגלא ;}

 .ּפ ,יקסנָאלּב
 .ג .ל ךרוד שידיא .סַאלק-רעטעּברַא רעד ןוא לוש יד ...

 ,טַאירַאסימָאק-סגנודליּב ןלארטנעצ םעד ַאּב גנולײטּפָא רעשידיא רעד ןופ ןּבעגעגסױרַא ,ע װק ס אמ

 .ּפאק 50 .ּבור 4 זַײרּפ .ז 29 .(100618) ."דיתע , יירעקורד
. 

 צז/ ע11--19



5 

 וד .ר .ס .פ ןיא ךוב עשידל סָאד -ינסיװק .* ןא רענטאר .? 424

 3--2 .מונ .1920 (מ) .שז ,"גנורליּב ןוא רוטלוק , .קיטסיצילּבוּפ ןוא קיטירק--.ג .ש (1 :.צערןּ

 .1--6 .מונ .1919 .(ק) .שז ,ףןּבעל ןוא לוש , .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק---.ס .א (2 276 .ז .(26--25)
 .|84 ,83 .ז

 .ןיזאר .א) רידאדּב ,2

 ' .םעלּבארּפ-ןכארּפש רעזנוא .|1919)
 ןוא .מ רעדירּב -- יײרעקורד ,"טייצ עיינ, .זעג .צקא -- ײרעצעז ,"גאלראפ רעוועיקע ,װעיק

 .זוקע 5.000 .ּפאק 75 .ּבור 1 זײרּפ .ז 56 .(9612) .ינדזעיאז .א
 ."טע"רת,: לאניגירַא ןיא

 -רעכיּב , .רנאלסור ןּוא עניארקּיא ןיא קיטסיצילּבוּפ עשידיי יד --יקסניצשעל .ל .י :.צערְ
 .|135 .ז .2 .מונ 1922 .עשראוו .שז ,'טלעוו

 | .םוחנ ,ףיטש ,
 עטושּפ ?ייז ןעליװ סָאװ ןוא "ןעטסישידיא , ןענייז רעװ רעדא ,שידיא ןּוא ןעדיא...
 .ןעדיא ןעדעי רַאפ רעטרעוו

 .9416) .=קינטָאּבאר, יײרעקורד ,"גאלרַאפ-סקלָאפ רעשיריא , יירעצעז ,"ּבױהנָא גָאלרַאפ ,װעיק
 .ן.זקע 5.000ן3 .ּפאק 75 .ּבור 4 זײרּפ .ז 4

 .*ץהרובד ,דניירפ ןטסעּב ןיימ, :ראש טײז ןטייווצ ןפא
 --.ל .י (2 ;3 ,2 .ז .(319) 32 .מונ .7/{ 1919 .(ק) .צט ,"טייצ עיינ , .רעכיּב עיינ---.יר--מ (1 :.צערוּפ

 -.ךיונע גג .ש (3 ;52 ,51 .ּפש .2 .מונ .1919 .(ק) .שז ,"טלעװ-רעכיּב , .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק

 .ן76 .ז .3--2 .מונ .1920 .(מ) .שז ,"גנורליּב ןוא ווטלוק.---.קיטסיצילּבוּפ ןוא קיטירק

 סעמארגָארּפ-לוש 2

 .בוצרובאניד 4
 -עטיל ןוא ןעגנורעלקרע עשידָאטעמ עגינייא טימ עטכישעג עשידיא ראפ םארגארּפ ...

 .גנודליּב-טסּבלעז ןוא רערעל ,ןלוש ראפ ןעגנוזײװנָא רוטַאר
 טפאשלעזעג-רענאיצקא ןקורד} ,דַארגָארטעּפ--"הלכשה-יציפמ . הרבח רער ןופ ןּבעגעגסױרא ,װעיק

 .ּפאק 15 .ּבור 3 זײרּפ .ז 53 .(11819) ."טייצ עיינ;

 .1919 .(ק) .שז ,"ןבעל ןוא לוש . .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק--רערװאקיועשטט .א :.צערןּפ

 .ן89--83 .ז .5--4 .מונ

 טעּבראיגאלראפ 3

 ןגאלראפ-סקלאפ רעשידיא| ,5

 .1 6 טקעּפסארּפ ...
 .|פ .א) .ז 15 .(82414) ."קינטָאּכַאו ַײרעקורד ,ײגַאלרַאפ-סקלָאפ רעשידיא , ַײרעצעז ,ןװעי ק}

 .יקציסיל .י :עקראמ-גאלראפ

 7 יין

 .גנולמאז .(לכה-ךס א) .עגיל-רוטלוק ..
 (15/423) .*עגיל-רוטלוק.- גאלראפ םאּב ירעקורד ,טעטימאק-לארטנעצ ןופ עּבאגסוא ,װעיק

 .ּבור 10 זײרּפ .ּפש 8

 ענעדישראפ 4

 .מ ןוקָא-גרעּבדלָאג ,7

 ףוקָא-גרעּבדלָאג .מ ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ .ךוּב-לעמאז ,ןעליּפש-סגנוגעװעּב...
 .עגַאלפױא עטרעסעּברעפ עטייווצ .לייט רעטייווצ

 ,ן"עזָא-| גנורעקלעפעּב רעשירוי ןופ דנוזעג סאד ןעטיהרעפ וצ טפאשלעזעג ,דארגארטעּפ
 .ּבור 10 זײרּפ ."טלאהניא, .ז ן5||-73 .(112420) .*טאלּבגָאט , יירעקורד

 .(טסקעט ןיא ןעגנונונעכייצ 18 טימ)

8 (: 2 
 .ק"פל פירּת תנשל ראדנעלאק רעשידיא .ןורישי חו ל--.ן2)1919

 .ז 16 .(9414) ."טפאשגסיוו ןוא רוטלוק , ײרעקורד ,װעיק

 ץ11--19
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 רעכיּבנרעל .טוװ
 סעיטאמָאטסערכ (װ ,ןזייּבפעלא (ג : טפאשנסיװכארּפש .1

 קיטאמעטאמ .2

 עטכישעג עשיריי 3

 עיפארגָאעג 4

 טפאשנסיװכארּפש 1

 ןזייּבפעלא (8

 .א ,ד אדג אבי
 .ד אדגא ּב .א ןופ טלעטשעגפיונוצ .רָאי-לוש ןטשרע ןראפ ךוּב-עזעל ןוא סייּב-ףעלא ...

 6 .מונ יײרעקורד ,טאיראסימאק-סגנודליּב םאֹּב עיצקעס רעשידיא רעד ןופ ןּבעגעגסיױרא ,טנעקשאט
 .ןיז 40 .(182627) .פ .ס .ר .ר .א .ט ןופ

 .מ ,םיוּבנריּב ןוא .ר ןאמטוג

 -עּברעפ עטירד .עיטאמאטסערכ א טימ תיּב-ףלא רעטרירטסוליא .שידוי --ן1פ פי

 .(1917 ,*ןײטשּפע-ןיװעל , גאלראפ ,עשראוו :עגאלפוא עטשרע|* .עגאלפיוא עטרעס

 ןוא *טלאהניא, ,ז |4) 26 .(202614) ."םיפתוש ןוא ןײטשּפע-ןיװעל רעדירּב, גאלרעפ ,סעדא
 .ּבור 6 זײרּפ ."ריירראפ,

 ."עגאלמיוא רעטייוצ רעד וצ,--ןא מטוג .ר ."רערהעל יד וצ ,--ןא מטוג .ר :דיירראפ

 . ,גרעבבכאה

 ןענעיײל םוצ לאירעטאמ ןסיורג א טימ תיּב ףלא רעטרירטסוליא ןא .לוש עיינ יד ...
 :עּבאגסיוא עטשרע .עּבאגסױא עטככ| .גרעּבכא ה .ד ןופ טלעטשעגפיונוצ .תיּב-ףלא ןכאנ

 .|1913 ,נאלראפ-ןיקצעלק ,עגליוו

 .ּברר 16 זײרּפ .ז 116 .(125421) .ןאלּפאק .רּב ײרעקורד ,"עגיל-רוטלוק גאלראפ ,װעיק

 .ן.זקע 10.0003

 סעיטאמָאטסערכ (6

 .ןיקסימָאװָאנ עשיומ|? ןיגלָא
 -לע יד ןיא ןועל םוצ עיטאמאטסערכ עשירארעטיל א .טרָאװ עשידיא סָאד --.ן191 }
 -אדער .ןיגל ָא ןופ טלעטשעגנעמאזוצ .םייהרעדניא ןוא ןלוש-טנװָא ןופ ןּפורג ערעט
 ,ו דנאּב .ןלוש-טנװָא רענליוו יד ןופ רערעל עּפורג א ךרוד ןּבעגעגסיורא ןוא טריג
 .ן1912 ,גאלראפ-ןיקצעלק ;ענליװ : עגאלפיוא עט-5|1 .עגאלפיוא עטעּביז

 -ראפ-סקלאפ רעשידיא , יײרעצעז ,"גאלראפ-סקלאפ רעשידיא . ,טפאשלעזעג עוויטארעּפָאָאקק ,װעיק

 ּבור 15 זײרּפ .ז 181 .(11419) ."קינטאּבאר . יירעקורד ,*גאל

 ו ."טע"רת. :לאניגירָא ןיא

 ..ןעיפארגָאטרָא רעטלא רעד טימ טקורדעג זיא טסקעס רעדְ|

 .ה.ג2 בהאי
 טלעטשעגפיונוצ ,ראי-לוש ןטירד ןוא ןטייוצ ןראפ ךוּב-עזעל א .רבח-לוש רעד ...
 עטסקעז .רערעל רענליװ עּפורג א ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא הפי .ח .לןופ
 .עגאלפוא

 .דנאּבראפ רערעל .מעד .דיי ןופ .קריווטימ רעד ייּב} ןיקצעלק .א ּב ןופ גאלראפ רענליו ,װעיק

 .ןיזקע 5.000ן3 .ּפאק 50 .ּבֹור 6 זײרּפ .ז|214) .(1318) ."גאלראפ רענליוו , יירעצעז

 .טסקעט ןיא רעדליּב טימ

 .ןזייּבפעלא ןשידִיי ןטױל ךיוא ןוא סערפיצ עשיּבארא טימ טרירעמונ ערפיצנָאלָאק}

 .ש .ח ןאדזאק
 עשידיי יד ןרידוטש ףיוא קרעו רעטסומ ןופ ןעגנולמאז .םייה ןוא לוש ראפ --.ן1919)
 עטייווצ .ןא ד ז א ק .ש .ח ןופ טלעטשעגפיונוצ .םייה רעד ןיא ןוא סאלק ןיא רוטארעטיל
 ,(םידגנתמ ןוא םידיסח) .ןטלעװ ייווצ .גנולמאז
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 .ר .ר .ס .פ ןיא ךוּב עשידִיי סָאד -ינטיװק .י ןא רענטאר .ז

 .ּבור 3 זײרּפ .ז 62 .(10/618) .רלעפנעש ףסוי םישרוי יד ןופ יײרעקורד ,"גאלראפ רעװעיק  ,װעיק

 .ּפאק 5
 ."טע"רת, :לאניגירָא ןיא
 .7--6 .מונ .1919 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק---.ןעי רוןל .נ ..צערןפ

 ז81 ,80 .ז

 .ש .ח ןאדזאק
 עשידיי יד ןרידוטש ףיוא קרעװ רעטסומ ןופ ןעגנולמאז .םייה ןוא לוש ראפ --.ן1919)
 ןאדזאק .ש .ח ןופ טלעטשעגפיונוצ .םייה רעד ןיא ןוא סאלק ןיא רוטארעטיל
 ,רעדניק .גנולמאז עטירד

 .ּפאק 50 .ּבור 14 זײרּפ .ז 83 .רלעפנעש ףסוי םישרוי יד ןופ יירעקורד ,"גאלראפ רעוװעיק, ,װעיק

 .זקע '8.000|
 ."טע"רת,  :לאניגירָא ןיא

 ,9 ,8 .מונ .1920 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק--.ןעיר|ל נ :.צערןי

 .ן78---76 .ז

 קיטאמעטאמ 2

 ,מ ןאטיװעל ןוא .ל ,קינראװארּב
 -ראפ עטירד .םידימלּת ראפ ךוּב .רָאי-ןרעל ןטשרע ןראפ ןּבאגפיוא עשיטעמפירַא ...
 .ן1914 ,גאלראפ-ןיקצעלק ,ענליו :עגאלפוא עטשרען .עגאלפיוא ערעסעּב

 -יריא, ײרעצעז ,"גאלראפ-סקלאפ רעשידיא , טפאשלעזעג .ּפָאָאק ,גרוּבורעטעּפ ןןוא| װעיק

 .ּבור 10 זײרּפ .ז 77 .(11618) ."קינטאּבאר , יירעקורד ,"גאלראפ-סקלאפ רעש

 .מ ןאטיװעל
 -ראפ עטייווצ .ראי-ןרעל ןטירד ןוא ןטייווצ ןראפ ןּבאגפיוא עשיטעמפירא --.ן1919)

 .6ס+{ץ18 ,ןיקצעלק .א ןופ גאלראפ רענליוװ : עגאלפוא עטשרע| 8 .עגאלפיוא עטרעסעּב

 רעשיריא , יײרעצעז ןוא יירעקורד ,"גאלראפ-סקלאפ רעשידיא, ,גרוּברעטעּפ ןןוא| װעיק

 .ּבור 26 זײרּפ ,ז 120 .(13620) ."גאלראפ-סקלאפ

 ."טע"רת, :לאניגירָא ןיא

 .ָא ,וװ ַא ק ר א מ
 .לייט רעטשרע .עקיטעמפירַא --.,{1919)

 ,ּבור 5 זײרּפ .ז 132 .(618;11) ."ןיקצעלק .ַא .ּב ןופ גַאלרעפ רענליװ , יירעצעז ןוא גַאלרעּפ ,װעיק

 .ן.זקע 4.00015 .ּפאק 0

 ."טע"רת. :לאניגירָא ןיא

 .1919 .(מ) .שז ,ײ"גנודליּב ןוא רוטלוק. .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק --.ןאסּבוקאי .מ :.צערוב

 ,ן24--22 .ז .(22--21) 6--5 .מונ

 .י ,טילַאש
 .שיסור ןופ טצעזעגרעּביא .(סרוק-רַאטנעמעלע עשיטקַארּפ) עירטעמאעג-סגנואיושנא ...

 .(13620) ."גאלראפ-סקלָאפ רעשיריא , יירעצעז ןוא יירעקורד ,ײעגיל-רּוטלּוק , גַאלרַאפ ;װעיק

 .ןידקע 6.00015 .ּבור 30 זײרּפ .ז 2

 .טסקעט ןיא ןעגנונעכייצ 216 טימ

 .טיל אש .י--עּבאגסיוא רעשיסור רעד וצ המדקה

 .1920 .(מ) .שז ,"גנורליּפ ןוא רוטלוק, .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק -- .יקצעראז .א (1 :.צערװק

 1920 .(מ) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש . .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק--.י (2 ;74--72 .ז .(26--25) 3--2 .מונ
 .ן72--69 .ז .9--8 .מונ

 לטבכיטעג עשידנל 2

 .ח ,תרפא

 עטייוצ .הפוקּת עשילּביּב יד .לייט רעטשרע .ךוּבנרעל .עטכישעג עשידיי --.{19191
 .,8 ,גאלראפ-ןיקצעלק ,וועיק :עגאלפוא עטשרען .עגאלפיוא

 ווו---9
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 -טָאּבאר , יירעקורד ,"גאלראפ-סקלאפ רעשידיא , יירעצעז ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גאלראפ רענליװ ,װעִיק

 .ןיזקע 5.00015 .ּפאק 50 .ּבור 5 זײרּפ .ז 83 .(19,:13) .*קיג

 ."טע"רת, :לאניגירָא ןיא

 .ּב ,גרוּבַאניד

 -נעמאזוצ ןטנעמוקָאד ןוא ןלעװק .(עיטָאמאטסערכ עשירָאטסיה) עטכישעג עשידיא ...
 לארשי קלָאפ ם'נופ ּביױהנָא ןופ ,רדס ןשיטאמעטסיס ןוא ןשיגָאלָאנָארכ ןיא טלעטשעג

 ןופ גנודליּב-טסּבלעז ןוא רעליש ,רערעל ראפ ךוּב-ספליה א .ןטַײצ עגיטנַײה וצ זיּב
 ןיא טפאשרעה רעשיסרעּפ רעד ןופ ףוס םעד ויּב : לייט רעטשרע .גרוּבַאניד ,ב

 .הדוהי

 ַײרעצעז ,"לארשיּב הלכשה יציפמ, הרבח רעד ןופ ןּבעגעגסױרא ,דַארגָארטעּפ ןןוא) װעיק

 ,ּבור 24 זיירּפ ."סעּפַאמ,, .ז ן2}| 255 .(12/419) ."קינטָאּבאר , יירעקורד ,-גַאלרַאפ סקלָאפ רעשיריא

 .4---3 .מונ .1919 .(ק) .שז ,ײטלעוו-רעכיּב , .רעכיּב-רעדניק ןוא-ןרעל -- .ר ע װ א קיר עש ט .א :.צערופ

 י .ן87--83 .ּפש

 עיפארגָאעג 4

4 5 . 

 .דנא ןוא װאנא װיא .א טול סרוק-ראטנעמעלע .עיפארגאעג עשילַאקיזיפ ...
 ןשיטַארקָאמעד ןשידִיי ןופ גנוקריוטימ רעד ייּב ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גאלרַאפ רענליו ,װעיק

 םעד ןיא .ז 116 .(139419) ."קינטָאּבארא יײרעקורד ,"גאלראפ סקלאפ רעשידיא , יירעצעז ,דנאּבראפ-רערעל
 31 .טסקעט ןיא ןלעמעג 73 טימ| .ן.זקע 5:00012 .ּפאק 50 .ּבור 3 זײרּפ ."שינעכייצראפ-רעטרעוו. .ז |2}
 .ןעיטאמאטסערכ עשיפארגאעג ךעלטיּפאק

 -א ג .א (2 277 .ז .2 --1 .מונ .1919 .רארגארטעּפ .שז ,"טלעוו יד, .עיפארגאילּביּב--.ּב (1 :.צערּפ
 -ז איל ס .א (3 ;89--87 .ּפש ,4---3 .מונ .1919 .(ק) .שז ,ײטלעוו-רעכיּב , .רעכיּב-רעדניק ןוא-ןרעל ---.ּב מ אל

 .ן50 ,79 .ז .5--4 .מונ 1919 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש.. .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק--.גר ע ּב

 טפאשנסיוורוטאנ .זא

 .מ ,ס ערב

 ןיקרָא װד .י .זרעּביא .ןטסענ ךאלגייפ ןעיוּב יוו--..{19195
 זײרּפ .32 .ז .(9614) .רעטליוו .א ײרעקורד ,"שנעמ ןוא רוטאנ, גאלראפ ,װַאלס ָאנירעטַאקעי

 .ןטרירטסויליא} .ּפאק 15 .ּבור 2

 .איקסרימידאל װ רע ּב :עליה

 . ןיקרָאװד

 .דנא ןוא םער ּב ךאנ .טנוה רעד --.ן191914

 .ז 28 .(9ל417) .רעטליװ .א יײרעקורד ;"שנעמ ןוא רוטאנ גאלראפ ,װַאלס ָאניועטַאקעי

 .ּפאק 15 .ּבור 1 זײרּפ

 .איקסרימידאל װ ועּב :עליה

 5 ןיקרָאװד

 טריגאדער .(ואנאדג ָא ב ןופ טייצ-טסּבראה ןיא לגיופ יד ןופ ןרעדנאוו סאד ..

 .רערעל עּפורג ַא ןופ
 .ז 20 .(9414) .רעטליװ .ַא יירעקורד ,"שנעמ ןוא רוטאנ, גאלראפ ,װַאלסָאנירועטַאקעי

 .ּפאק 15 .ּבור 1 זיוּפ .שיסור ףא טשטַײטראפ--"ךאלגייפ יד ןופ ןעמענ יד, .ז |}1} םעד ןיא

 .איקסרימידאל װ רע ּב :עליה

 ,3---2 .מונ .1919 .(ק) .שז ,"טלעוו-רעכיּב , .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק---.ןּב מ ָא ל ָאןג .א (1 ..צער|פ

 .ןפ0 .ז .5--4 .מונ .1919 (ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש . .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק---.ס .י (2 174 .ּפש

 .ערעדנא ןוא םערּב ךָאנ .ּבײל רעד ,רעגיט רעד ,ץאק עדליוו יד .ץאק יד --.ן1919}
 .ז 46 .(105414) .רעטליוו .א יירעקווד ,"שנעמ ןוא רוטאנ, גאלראפ ,װַאלסָאנירעטַאקעי

 .איקסרימידאלװ רעּב :עליה .ןטרירטסויליא}

 יענע וא--19
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 .ר .ר .ס .פ ןיא ךוּב עשידִיי סָאד --ינטיװק .י ןוא רענטאר .ז

 .פ ןירעפל ײה
 .דנַא ןוא םע ר ּב ךאנ .לגיופ עגידנפיול ...

 .ז 24 .(100414) .רעטליוו .א ײרעקורד ,"שנעמ ןוא רוטאנ, גאלראפ ,װַאלסָאנירעטַאקעי
 .ּפאק 30 .ּבור 1 זײרּפ

 .איקסרימידאל װ וע ּב :עליה .ןטרירטסויליא|

 .3--2 .מונ .1919 .(ק) .שז ,"טלעוװ-רעכיּב , .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק --.ּבמאלָא ג .א (1 :צערן

 ;39 .ז .(24) 1 .מונ .1920 .(מ) .שז ,"גנודליּב ןוא רוטלוק, .עיפארגאילּביב . . . . | (2 274 ,73 .ּפש

 .ןפס .ז .5--4 .מונ .1919 .(ק) .שז ;"ןּבעל ןוא לוש, .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק--.ס .י (3

 ןַאמרע ה ,רענג אוו

 .שטיװעק אזאק .ה .זרעּביא .לייט רעטשרע .עקנאל ןוא דלעפ ןפיוא ..
 + 63 .(65615) .רעטליװ .א ייועקורד ,"שנעמ ןוא רוטאנ, גַאלרַאפ ,װַאלסָאנירעטַאקעי

 .פאק 15 .ּבור 3 זײרּפ ."שינעכייצראפ-רעטרעװ, .ז |}|

 איקסרימידאל װ רע ּב :עליה

 ןַאמרעה ,רענגאוװ

 .לייט רעטייװצ .ש טיװעקַאזָאק .ה .צעזרעּביא .עקנאל ןוא דלעפ ן'פיוא -- .ן19191*
 .ז 48 .(105414) .רעטליװ .א ײרעקורד ,"שטנעמ ןוא רוטַא:, גַאלרַאפ ,װַאל סָאנירעטַאקעי

 .ּבור 3 זײרּפ

 .איקסרימידאל װ רעּב :עליה

 .שיסור ףא טשטַײטראפ -- "ךאלגייפ יד ןופ ןעמענ יד, :עקּפאּפ רעד ףא

 6 יו ,שטיװעקנול
 רעשיסור רעטעּביז רעד ןופ טצעזרעּביא .רעסאוו ןּפארט ַא ןיא ןּבעל סאד ...

 .עבאגסיוא

 -ורד ,{"עזָא.} גנורעקלעפעּב רעשידוי ןופ טנװעג סאד ןעטיהרעפ וצ טפאשלעזעג ,גרוּברעטעּפ

 .ז 24 .(620)13) ."טאלּבגאט , יירעק

 .טסקעט ןיא רערליּב 16 טימ

 .װ ,שטיװעקנול

 ןוא טנגוי ראפ) יק צע ראז .מ :שידיא ,(סעקשארומ ןגעוו) םימכח עקניניילק יד 2.

 ,(56 7 ,קלאפ ןראפ
 -עּפ. ,דנאּבואפ-רערעל ןשיטארקאמעד ןשיריא ןופ גנולײטּפא רעוואקראכ ןופ עּבאגסיוא ,וװ א ק ר א כ

 ,ןטרירטסויליא| .ןיּפ .א} .ז 37 .(92411) ."טייקגיטעטסּבלעז , יירעקורד ,*גאלראפ רעשיגאגאד

 .ל ןיּפרּוס
 .דנא ןוא ןײלק ,ןאיראמאלפ ךָאנ .ןוז יד -- .ן19191*

 .ז 26 .(9414) .רעטליװ .א ײרעקורד ,"שנעמ ןוא רוטאנ, גאלראפ ,װַאלסָאנירעטַאקןע|ַאי

 .ּפאק 90 .ּבור 1 זײרּפ

 .איקס רימידאל װ ועּב :עליה

 .ע ןאסּפמַאט-ןאטעס
 .שטיװעקַאזַאק .ה ךרוד טעּברַאַאּב .ןוה-דלעפ יד ןוא לטנע עיורג יד ...

 ןיא .ז 31 .(9614) .רעטליוו .א יײרעקורד ,"שנעמ ןוא רוטאנ, גאלראפ ,װַאלס ָאנירעטַאקעי

 .ּפאק 50 .ּבור 1 זײרּפ ."שינעכייצראפ-רעטרעוו; ,ז ןג} םעד

 .איקסרוימידאלװ ויעּב :עליה ,ןטרירטסויליא|

 .דלאװע
 .ןי ר עּפ ליה .פ .זרעּביא .עקוואקוק יד ...

 .ז 15 .(92417) .רעטליװ .א יײועקווד ,"שנעמ ןוא רוטאנ/ גאלראפ ,װַאלסָאנירעטַאקעי

 ,ּבור 1 זײרּפ

 .איקסוימיראלװ ועּב :עליה .ןטרירטסויליא}

 .א ,קיטאק
 ,טפאשנסיוורוטאנ .;

 .ן"טנַײהע םוצ עימערּפ ,1913 :עּבאגסיוא עטשרע .עּבאגסיוא עטייווצ}
 .{יזקע 5:000 .ּבור 6 זַײרּפןֿפ .ז 74 .(112418) ."ריתע , יירעקורד ,"ןעּבעל , גאלראפ ,ע װ ק ס אמ

 ;40 .ז .(24) 1 גש .1920 .(מ) .שז ,ײגנודליּב ןוא רוטלוק, .עיפארגאילּביּב . . . . .| (1 :.צערק

 .ןפ0 ,89 .ז .5--4 6 ,1919 .(ק) .שז ,ײןּבעל ןוא לוש . .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק--.ס י (2

126--19 
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 ןיצעדעמ .א
 .רד ןימינּב ,קָאטשניּב
 .ןיצידעמ עכילטפַאשלעזעג ןוא קיטסיטַאטס ערַאטינאס ..,

 ,ן"עזָא,) גנורעקלעפעּב רעשירוי רעד ןופ דנוזעג סָאד ןעטיהרעפ וצ טפַאשלעזעג ,גרוּברעטעּפ
 .ּבור 10 זײרּפ .ז 48 .(11617) ."טַאלּבגָאט , יירעקווד

 .ן76 ,15 .ז .2--1 א .1919 .גרוּברעטעּפ .שז ,"טלעוו יד , .עיפארגאילּביּב ---.ּב : צער|פ

 .לא ,סערַּפ
 -דנַאל ןוא קינכעט רַאפ קעטאילּביּב) .קינכעט עלַאיצָאס טסייה סָאװ -- .ן1919װ
 .(טפאשטריוו

 ןיא ןעדיא אֹּב טײּברַאדרע ןוא ײרעקרעװטנַאה ראפ טּפַאשלעזעג -- "טרא , גאלראפ ,דארגארוטעּפ
 .ןיּפ .א| .ז 22 .(92417) .ײטַאלּבגָאט , יירעקורד ,דנַאלסּור

 .גנוגראזראפ רעלאיצאס ראפ טאיראסימאקן|*

 .סרעטומ ראפ תוצע ..,

 .ןיז 16 .(170411) .ץוש-דניק-גיוז ןוא רעטומ ןופ גנולײטּפא ,קסנימ

 טפאשטריוודנאל .אז
 .א .ּפ ינדָאלָא ק
 -ַאֹב וצ ױזַא יו ,תועידי עטסגיטכיוו ןוא עטסגיטיונ עלא .יירענטרעג עשיטקארּפ ...
 ןָאזדיוד לכימ ןופ טעּבראאּב .ינדָאלָאק .א .ּפ ןופ ןטרָאג ַא ןטעּברַא

 ײרעקורד ,"גַאלרַאפ סקלָאפ רעשידיא טפאשלעזעג עוװיטַארעּפָאָאק ,גרוּברעטעּפ ןןוא} װעיק

 ."לטעצ-רעטרעוו, .ז ן21 34 .(110617) .*גַאלרַאפ-סקלָאפ רעשיריא , יירעצעז ןוא

 .רּבחמ--טראווראפ

 טסנוק .אוו

 קיזומ .1

 רעטאעט ;2

 קיזומ 1

 , .לצבמפ

 .לעגנע .י ןופ עילימאפ ןוא ןלוש ,ןעמייה-רעדניק ראפ רעדעיל-רעדניק עשידּוי ...
 סדסחסצגד-8+ 2. 16 ,גנולײטּפא רעווקסאמ ,קיומ עשידוי ראפ טפאשלעזעג וע וו ק סאמ

 .ןכָאנ .ז 43 } רעדיל .ז 24 .(20430)

 .ל :עליה

 רעטאעט ;2

7 

 .ראי 1919 ילוי ןיא גנונעפערע ןייז וצ רעטַאעט-רעמַאק עשידיא סָאד -- .11919)
 ײרעקורד ,דַארגָארטעּפ ןיא טפאשלעזעג רעלַאוטַאעט רעשיויא ןופ עּבַאגסױא ,דארגארטעפ

 .ז 24 .(9ל616) ."טאלּבגאט,

 .יקסגיש'זוּבאד .מ :.ט .ק .א ןופ עקראמ

 רוטארעטיל .אזזז
 עיזעָאּפ .1
 קרעװ עשיטאמארד 2
 עזָארּפ 3
 רוטארעטיל-רעדניק 4
 עטכישעג-רוטארעטיל ןוא קיטירק .5
 רעכיּבלמאז 6

24, 241; 5:11--19 



 .ר .ר .ס .פ ןיא ךוּב עשידַיי סָאד--ינטיװק .י ןא רענטאר .ז 40

 עיועָאּפ 1
 .א ,דאדגאב* 2

 .רעדיל
 6 .מונ יירעקורד ,טאיראסימאק סגנודליּב םייּב עיצקעס רעשידי רעד ןופ ןּבעגעגסיױוא ,טנעקשאט

 .ןיז 60 .(9215) .פ .ס .ר .ר .א .ט ןופ

 = (ר עיכיייל'בי 3
 .ןדאלאּב .קילג סאד .ךאנאמ רעמוטש רעד ..;
 "...סיפ יד להיוה ןוא להיוה ןזיא} ייא ּפאק ןייז ,

 .ןיפ .א| .ז 16 .(6414) ."היחתה.. יירעקורד ,"גאלרַאּפ-םורד,, ,װ עי ק
 .ן2 .ז .(380) 43 6 .21/| ,1919 .(ק) .צט ."טייצ עיינ- .רעכיּב עיינ ---.יר--.מ :.צערןּפ

 .ןװָארָאװדירּפ .א .|* .ןַאימעד ינדעב 4
 .קעטָאילּביּב עשיטטינומָאק עשידיא) דנאל עטשטנעּבעג סָאד ...
 "...! לֵּביּב ןיא :טגאז שטייד רעד יו ,שמוח ןיא יו טקנוּפ,

 1-א8 צאח. 24.1.0.3.+. ,סעיצקעס עשיטסינומָאק עשידיא יד ןופ .ּב .צ ןופ ןּבעגעגסיורא ,עװקסָאמ
 .("...רעיראטעלארּפ ,) .ןפ .א) .ז 6 .(107618) 68. ,,116381206 11סאץססניטס.

 ןופ עשילק יד ןצונאּב טזומעג ...תתועינמ עשינכעט ןייו ּבילוצ. : גנוקרעמאּב .*1920 , : עליה ןפא

 ו ."עּבאגסיוא רעשיסור רעד

 .דוד ןײטשפָאה ,5

 .ןגעוו ייּב -- .ן19191
 "...רעגנירג ַא טראד לגיר א ,ּביולג ךיא,

 .ינרועיאז .מ ןוא .א רעדירּב יירעקורד ,"טייצ עינ, .זעג .צקא יירעצעז ,"גאלראפ רעוועיקא ,װעיק
 .ןיזקע 5.00015 .ּפאק 50 .ּבור 5 זײרּפ .ײטלאהניא , .ז ן2) 93 .(10048)

 .(122--115 .ז .1 .אצ .1919 .(ק) .שז ,"ןעניגאּב, .עיפארגאילּביּב --.ד נ אל יי ר .פ :.צערן

 .מ .מ יקסװַאשרַאװ 6
 יײיװַצ טימ .ןטָאנ טימ) יקסװַאש רַא װ .מ .מ ןופ רעדיל-סקלאפ עשידוי -- .ן1919)
 -עג טינ ץיגרע ןיא ךאנ עינ לייט רעט-2 א טימ ,םכילע-םולש ןופ סעדעררָאפ
 -אפרעפ םענעּבראטשרעפ םעד ןופ םיבתּכ יד ןשיװצ ענעּבילּברעפ ,רעדיל עטקורד

 .|}914 סעדָא--עט-2 ,1900 :עגאלפוא עטשרע}ק ,עגאלפיוא עטרעסעּברעפ עטירד .רעס

 ..."לרעייפ ַא טנערּב קישטעּפירּפ ןפיוא,
 .ּבור 8 זײרּפ .ז 93 .(13419) ."הירומ , סופד |ןוא) גאלרעפ ,הסידוא
 ץישס פיל .נ :עליה

 .ן52 לטַײז ןופ ןא ךיז ןּבױה רעריל עיינ יד| ."טע"רת, :לאניגירָא ןיא

 ?,ןאטנניו 7

 .(ת6 1 ,"שידיא,, קעטאילּביּב-סקלאפ עניילק) .עמעָאּפ .רעדיינש רעד לטאמ ...
 "...שדקה ַא ןוא לוש ַא ,קינאג ַא ,לסעג א,

 .ּפאק 50 .ר 3 זײרּפ עגילייווטייצ .ז 37 .(4413) .ןאמדירפ .א קורד ,ײשידיא , גַאלרַאפ ,וװ א ק ר א ח
 .ן53 .ּפש .5--4 א .1919 ,(ק) .שז ,"טלעו-רעכיּב , .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק --.דימ :.צערןצ

 .שמ ,שטײט 8

 .(עדנעגעל) ןדיא יד ןוא ףארג רעד ..
 .ז 12 .(12617) ."רוטלוק , .קורד ,"רּבח  גאלראפ רעווקסאמ ןופ גנולײטּפא רעוװָאקראכ ,וו א ק ר א כ

 .על'כדרמ 'ר) םײח ,קסנירעמעשט 9
 .םילשמ ...
 ןכעק עשיריבג א עכַאי;

 *...עקטאלז וצ ןיירא זיא
 .ּבור 6 זײרּפ .ז 62-.אאו .(95617) ."ארוטליק , .קורד ,"טפאשנסיוװ , גאלראפ ,װאלסאנירעטאק

 לסיּבאי ;װאקינשזאּפאס --."שרוי א ןופ בוח א, ; גאלראפ---"רעטרעוו ראּפ א , : רעטרעווראפ
 .ייק סװאק א װא ג הדוהי -- "תונורכז

 .ןראי 105 ןופ עיפארגאטאפ --- רֵליִּב סעקסנירעמעשט .כ טימ|

 .ן2 .ז .(257) 20 6 .24/| ,1919 .צט ,"טייצ עיינ , .רעכיּב עיינ ---.יר--.מ :.צערְופ
 גגוו--9
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 21 ךוּבלמאז רעשיגָאלַאָילּביּב

 .װ ירנעה ,ָאלעפגנָאל
 ףיקסַאר .ּב שילגנע ןופ .אטאוואייה ןופ גנאזעג סאד -- .ן1919)

 .י.ןענאוו ןופ ,ךימ ןגערפ טסעװ, .
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 וא .מ רעדירּב ןופ יירעקורד ,"טייצ עינ, .זעג .צקא רעד ןופ ײרעצעז ,"גאלראפ רעװעיק, ,װעיק

 .ּבור 6 זײרּפ .ז 100 .(14418) .ינדזעיאז .א

 .ןטלאּפש 2 ןיא טקוררעג .*טע"רת, :לאניגיוא ןיא

 .2 אש .1919 .(ק) .שז ,"טלעוו-רעכיּב. .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק --.רע דנעל סיוא .ג :צערןק

 .{41---38 .ּפש

 .ץרּפ ,שיקראמ
 .געוו ןטימניא ...

 "...ןייש א ךיו טאה טּפאכעגסיוא ןוא,
 .לּבור 16 זײרּפ .ז 61 .(414)9) ."קאיאמ , גאלראפ ,ןװאל סאנירעט אקןפ

 .ץרּפ ,שיקרַאמ

 .(על'השעמ ַא) .למיה ןופ לרעלעט ןכָאנ -- .ן19ו9)י
 "...ןשנעמ רַאפ ןייז לאז טכאדעג טינ

 .ז 48 .(42412) .רעטליו .א יירעקורד ,"שנעמ ןוא רוטַאנ, גַאלרַאפ ,װַאלסָאנירעטַאקעי
 .ּבור 2 זײרּפ

 .ץרּפ ,שיקראמ
 .סאּפ ןוא טסוּפ ..,

 *...גנאג ןגירעּביא ןייק ןָא טינ גייל ךיא,
 .ּבור 16 זײרּפ .ז 165 .(10610) ."ארוטלוק , .קורד ,"טפאשנסיו, גאלראפ ,װ אל סאנירעטאק

 .יק סװָאל ָא ק ָא ס .ד :ןעגנונעכייצ

 .ץרּפ ,שיקראמ
 .ןלעוװש ...
 ",..טייצ עגידנעהעגראפ ,ריד טימ ךיז ןגעז ךיא,

 .*קינטָאּבאר , ײרעקורד ,ײגַאלרַאפ סקלָאפ רעשידיא , יירעצעז ,"גַאלרַאפ סקלָאפ רעשיריא , ,װעיק

 .ןיזקע 3.0001+ .ּבור 9 זײרּפ ."טלאהניא, .ז ןֿב|-| 163 .(5812)

 .יקציסיל .י :עקראמ-גאלראפ .װ אקיא ש ט .י :ןעגנונעכייצ לקיצ ןוא טאלּבראש ,עליה
 .שז ,"ראד סטכענקּביל, .שאר ןיא רעטלגילפעגסיוא --.שטיװא ניּבאר לע ארסיא (1 :.צער

 .1 ג6 .1919 ,(ק) .שז ,"ןעניגאּב, .עיפארגאילּביּב -.ד נא לײר .פ (2 ;36 ,35 .ז .1 8 .1923 .(כ)

 .ן122--115 .ז

 .ץרּפ ,שיקראמ};
 .שירעפיטש ..;

 -{ 46 .(40611) .רעטליװ .א יירעקורד ."שנעמ ןוא רוטאנ, גאלראפ ,װאל סאגירעטאקעי

 1 .ּבור 6 זײרַּפ ."טלאהניא , .ז |2}

 .ן"ןטָאּבראפ .זיא רּבחמ ןופ שינעּבױלרע רעד ןָא ןצעזרעּביא ןוא ןקורדרעּביא ,

 .רשב'מ

 .(קעטָאילּביּב עשיטסילאיצאס עשידיא) .ר ש ב"מ ןופ רעדיל-סטייהיירפ עטיור --.1919)'
 "...ןדייר דלאּב עמוטש ןיוש ןלעוו'ס ,גונעג ןיוש,

 ."טאלּבגָאט, יירעקורד ,גרוּברעטעּפ ןיא םינינע עשידיא ראפ טאיראסימאק :גאלראפ ,גרוּברעטעּפ
 .ּפאק 50 .ּבור 1 זײרּפ .ז 15 .(70416)

 .4---3 אצ .1919 .(מ) .שז ,ײטלעוו עשיטסינומאק יד , .ןציטאנ עשיפארגאילּביּב -- .רעזע ל א :.צערן
 .ןק0 ,ןפ .ז

 יז ,שטיװָאלַאגע ס
 .טייקיולּב -- .ן1919ן:
 "...ןעגנאגעג ךייא טימ יוזא טלָאװ ךיא,

 ."קינטָאּבַאר, קורד ,"גַאלרַאפ-סקלָאפ רעשידיא , יירעצעז ,?גַאלרַאפ-סקלָאפ רעשידיא ,ןװעיק|?

 .ּפאק 15 .ּבור 8 זײרּפ .ז 155 .(7410)
 ןאמ לע .י :ןעגנונעכייצ-לקיצ ןוא על'ה

 .1919 .(ק) .שז ,"טלעװ-רעכיּב. ,עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק --.שטיװא קאסיא .ד :.צערק
 .147--43 .ּפש .5---4 באב

 ווו -- 194
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 .ר .ר .ס .פ ןיא ךוּב עשידַיי סָאד - ינטיוװק .י ןא רענטאר .ז

 .ז ,שטיוװאלאגעס
 ,רעדיל עשיריל ...
 6 "...למיה םוצ םינּפ ן'טימ זָארג ן'פיוא גיל ךיא,

 .ז 64 .(616)6) .דלעפנעש ףסוי םישרוי יד ןופ קירד ,ןייפרלאג ריאמ .לרעפ ,וװ עי ק

 .|25 .ּפש ,1 .אצ .1919 .(ק, .שז ,"טלעוו-רעכיּב , .עיפארגאילּביּב ןיא קיטירק --.ו .ל :.צערןפ

 .ס .א ןיקשוּפ

 יקסנעזדארג .א .זרעּביא .(1822--1831) ןזרעפ ןיא ןאמאר .ןיגענא ינעגוועי ...

 ו : "..ןרעה ענייפ ןופ זיא רעטעפ ןיימ,
 2 ןג| +-167 }שוו .(604617) ."ארוטלוק. קורד ,"טפאשנסיוא גאלראפ ,װאל סאנירעטאק

 .ּבור 14 זײרּפ ."רעלעפ-קורד עקיטכיוו,

 יקס:נעזדאר ג .א --*גנוטיילנייא עצרוק,

 .ּבײל ,אקטיװק
 ,טירט -- .ן1919)

 "..ןגעקטנא גאט ןגידנעטלעש םעד טסהעג וד,
 ,"טלאהניא. .ז ן3|+.124 .(5410) .רלעפנעש םישרוי יד ןופ קורד ,"גאלראפ רעוװעיק, ,װעיק

 ."טע"רת, :לאניגירָא ןיא .ן.זקע 5.00012 .ּפאק 75 .ּבור 6 זײרּפ

 .ןנ22--115 .ז .1 א: ,1919 .(ק) .שז ,ײןעניגאּב , .עיפארגאילּביּב --.ד נא לי ר .פ ..צערןצ

 יעשילא ,ןידָאר
 .ןעמעאּפ ןוא רעדיל -- .ן1919)
 "...ןיורק ס'הדוהי -- ןיוש לכיה רעד טנערּב סע ,טכַאנרַאפ ַא;

 ,םאק 50 .ּבור 2 זײרּפ ."ןעגנורעסעּבסיוא, .ז |}|-| 39 (7/413) ."גנונעפאה, גאלרעפ ,װא קראכ

 ' ."טע"רת, :לאניגירָא ןיא

 .לאומש ,ןיסָאר
 .ךאלּפעקרעױמ ...
 *...ענאטאמ ַא ריד טכַארּבעג ּבָאה'כ,

 .ּפאק 50 .ּבֹור 12 זײרּפ .ז 32 .(547) ."טײקגיטעטסּבלעז , .קורד ,ײגנּונפאה , .לרַאפ ,וװ א ק ר א כ

 ." ךיז ראפ רּבחמ רעד טלאהאּב ןצעזרעּביא ןוא ןקוודרעּביא ףיוא טכער סאד,

 טװ+47 .ז .2 .מונ .1919 .(כ) .שז ,"טפנוקוצ , .רעכיּב יד ןשיווצ --- .פ .ח :.צער י

 קרעװ עשיטאמארד 2

 .ד ראל ,ןארייּב
 :שידיא ןאריײּב דראל ןופ עירעטסימ א .(לוּבמ רעד) דרע ןוא למיה ..,
 .ןןזרעפ ןיא עסעיּפ} .ר ע כ יי לּב .י

 זײרפ "ןעגנוקרעטנא , .ז |}}} 46 .(72414) ."היחתה, יירעקורד ,'ןג|אלרַאפ םורד, ,װעיק

 .ּפאק 15 .ּבור 2

 לכמ םישנ םהל וחקיו הנה תובוט יכ ץראֿפ תונּב תא םיהלא ינֹּב ואריױא :טאלּבראש טיז ןטייווצ ןפא

 ."שזרירדלאק .ןטּבילעג ריא ןאמעד ןכאנ יורפ יד טצכעלפ ןוא .ורחֹּב רשא

 12 .ז .(380) 43 .מונ .21| ,1919 .(ק) .צט ,"טייצ עיינ, .רעכיּב עיינ -- .יר--מ (1 :.צערןג

 .|44--42 .ּפש .2 .מונ .1919 .(ק) .שז ,"טלעוו-רעכיּב , .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק -- ןעלמאג .ל42

 .ןהילא .ברלאנ
 ,ןטקא ריפ ןיא עמארד עשילאוומיס .טלעוו רעיינ ַא וצ ..

 .ז 48 .(99416) ."גנונעפאה , גאלראפ ,וװ א ק רא כ

 .פ ןירעּפלײה
 .קינ'װ דמל -- .{19195

 .ז 34 .(8414) .רעטליוו .א יירעקורו ,"שנעמ ןוא רוטאנ, גאלראפ ,װַאלס ָאנירעטַאקעי

 .ּפאק 50 .בור 7 זײרּפ

 ."רטאעט-רעדניק ןוא קלָאפ טעמריוועג , :ראש טייז ןטייווצ ןפא
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 ן'טקווסס/מ+, ||.- .ץרּפ ןײּבשריה

 2טץיפ עווסתסזסוזימ -- טנעגעלעטניא רעד ...

 /(ץהאחה גע 2-49 278001מ/תא/-- ןעטקא 3 ןיא עמארד א

 .עגאלפיוא עטייווצ
 .|ּפ .א| .ז 45 .(92415) ."היחתה,, יירעקורד ,ןייפרלאג ריאמ ןופ גאלרעפ ,װעי ק

 .ּפיליפ ןאמגנאל
 אננא :שטייד ןופ טצעזרעּביא .ןטקא יירד ןיא עמארד א .רעזארוט לעטראּב ...
 .תובשחמ-לעּב ןופ טראוו-טיילאּב א טימ ,דיגאמ

 *טאלּבגָאט, יירעקורד ,גרוּברעטעּפ ןיא םינינע עשידיא ראפ טאיראסימאק : גאלראפ ,גרוּברעטעּפ

 .ּבוח 10 זײרּפ .ז 89 .(9416)

 .ןדוד) ד ,יקסניפ
 .(קעטָאילּביּב-עלַארטַאעט עשידיא) .טקַא ןייא ןיא עמַארד ַא .ענעסעגראפ-סקילג ...

 .ז 16 .(8612) ."ריתע , יירעקורד ,טַאירַאסימָאק ןשידיא ןלַארטנעצ םעד ןופ ןּבעגעגסױרַא ,ע וו ק סָאמ

 .בור 2 זײרּפ

 ."עיפארגאפרא רעטלא רעד טימ ךיז סע טקורד ,עשילק ןופ טקורדעג זיא לכיּב סאד יװ יוזא , :

 ןשטיװָאניּבאר .שְו םכילע-םולש
 -ליּב 3 ןוא טקא 1 ןיא ןעּבעל ןעשידוי ןעגילאמא ןופ סענעצס .טג רעד -- .|1919)
 .םכילע-םולש ןופ טסאפרעפ ,רעד

 .ּפאק 50 .ּבור 2 זײרּפ .ז 31 .(10ל616) .ןאלּפאק .מ ןופ ,"רוטארעטיל , גאלרעפ ,סעדא

 .רעװאיל קש ףסוי :עליה

 ."טע"רת, :לאניגירָא ןיא

 .ןשטיװָאניּבאר .ש|י םכילע-םולש
 .םכילע-םולש ןופ טסאפרעפ ,טקא 1 ןיא עידעמאק א !בוט-לזמ -- .{1919)

 .ּפאק 50 .ּבור 2 זײרּפ .ז 31 .(102615) ."רוטארעטיל, גאלרעפ ,סעדא

 .רעװאילקש ףסוי :עליה

 ."ט"ערת, :לאניגירָא ןיא

 .ןשטיװָאניּבאר .ש|י םכילע-םולש
 .(קעטאילּביּב עלַארטַאעט עשידיא) .(עמַארד) .ןשטנעמ ...

 ."ריתלק יירעקורד ,סעיצקעס עשיטסינומָאק עשידיא יד ןופ .ּב .צ ןיפ ןּבעגעגסױרַא ,עװקסָאמ

 .ז 32 .(1611)

 .ןטיטעּפ טימ טקורדעג|

 .ּב י ,רעצײװ ש

 60 עטײװצ רעצײװש .ּב .י ןופ טקא ןיא ןיא עידעמַאק א .אדנילאדָאעט ..,
 ,אשראוו -- עטייװצ ,1910 ,"?הארטש, גאלראפ ,אשראוו :עגאלפוא עטשרע} .עגאלפיוא ןעטירדו

 .{1714 ,ןילטיג .א גאלראפ

 .ן.ּפ .א| .ז 32 .(92414) ."היחתה, .קורד ,ןייפולאג ריאמ גאלרעפ ,װעי ק

 עהארפ 2

 5 .ז יכבע

 .דנאל ירעונוא .}

 .ּבור 4 זײרּפ .ז 31 .(9415) .ןאמדירפ .א יירעקורד ,"גנונפאה , גַאליעּפ ,וװ א קר א ּכ

 .3 ."טלעוו עשירוי, ןיא טשרעוצ טקורדעג

 .{67 ,66 .ּפש .4--3 .מונ .1912 .(ק) .שז ,ײטלעוו-רעכיּב , .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק --.א .ג :.צער|

 .םולש ,שַא
 .אקירעמַא ...

 .ןזקע 8.00015 ן.ּפ .א) .ז 124 .(906415) צאח. ,ןסץסגײג" ,"עגיל-רוטלוק- גאלראפ| ,װעיק

 .םולש ,שַא
 .דנעגוי ...

 .זקע 8.00/ן}  .ּבור 9 זײרּפ .ז 149 .(9615) שעה ,זסץסנעה" ,"עגיל-רוטלוק, גַאלרַאפ ,װעיק
9--111 
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 פג גיב, 4 : 2 - 8

 .ר.ר.ס.פ ןיא ךֹוּב עשידַיי סָאד-ינטיװק .י ןוא רענטאר .ז

 ,םולש שַא
 .ןעוויטאמ ...

 .ןקע 8.0001 .ּבור 9 זײרּפ .ז 159 .(92415) אט .ןיטקסהאה" ,ײעגיל-רוטלוק, גַאלרַאפ ,װעי ק

 ."עיסארגָאטרָא עטלא יד ןּבילּבראפ זיא רעּבירעד ,ןצירטאמ ןופ טקורדעג זיא ךוּב סאד,

 .םולש שַא
 .ןעּבעל ןעשידוי ןופ עמעאּפ א .דיגנ המלש ּבר ...

 .ז ן}|}- 112 .(415'9) .ײגאלראפ-סקלאפ רעשיריא. יײרעקורד ,יירעצעז ,"עגיל-רוטלוק , גַאלרַאפ ,װ עי ק

 ,ּפאק 60 ,ּבור 5 זײרּפ .*גנונעמדיוועג ,
 םער ןוא ווי ןעצנאג םעד ,ועטאפ ןימ .םהיּב יאצוימ ןתנ יבצ ןֹּב השמ יּבו יבא תמשג רכזןו

 .ןײ...שנעמ ןצנאג

 .םולש ,שַא
 .לטעטש א ..

 וײרפ .ז 158 .(415)6) .קאינועשט .א ןוא רעקסירּב .מ יירעקורד ,ײעגיל-רוטלוק , גאלראפ ,װעיק

 .ןיזקע 8.000} .ּבור 0

 ."עגיל-רוטלוק , יירעקורד ,"1920, :עליה רעד ףא

 .דוד ,ןָאסלעגרעּב

 .טאטש רעטּבערגראפ א ןיא .,.

 .(94216) ."קינטָאּבאר . יירעקורד ,*גַאלרַאפ סקלָאפ רעשידיא , טפשלעזעג עוויטַארעּפָאָאק ,וװ עי ק

 .ּבור 4 זײרּפ .ז 0
 .ייקציסיל .י :עקראמ-גאלראפ

 -4--3 .םונ .1919 .(ק) .שז ,יטלעװ-רעכיב. .עיפארגאילּביב ןוא קיטירק --.ליזײמ .נ :.צערוי
 ,ן5פ--57 .ּפש

 .דוד ןָאסלעגרעּב
 ,עשראו :עגאלפוא עטשרע|פ ,עגאלפיוא עטרעפ .גנולהעצרע .לאזקאוו םורא -- .ן1919)

 .ןקרעװ עטקֹורדעג עטשרע סנָאסלעגרעּב --- 1909 ,ײסערגָארּפ ,
 .ז 93 .(92415) ."קינטָאּבאר. יירעקורד ,-גאלראפ-סקלָאפ רעשיריא , טפאשלעזעג עוויטארעּפאאק ,װעיק

 .ן.זקע 3000 .ּבור 5 זַײרּפ|
 .ןעיפארגָאטרָא רעטלא רעד טימ ןצירטאמ ןופ טקורדעג|נ
 ."טע"רת, :לאניגירָא ןיא

 .ן26---21 .פש .2 .םונ .1919 .(ק) .שז ,"טלעוו-רעכיּב . .רָאי ןהעצ טימ קירוצ --.ןיל וע ּב .מ :.צער

 ןדוו ד ןָאסלעגרעּב
 .ןעגנולהעצרע .ּביורד -- .ן1919)

 ןוא ײרעצעז ,"גאלראפ-סקלָאפ רעשידיא , טפאשלעזעג עוויטארעּפאאק ,גרוּברעטעּפ ןןוא| װעיק
 .ּבור 17 זײרּפ .ז 76 .(9/415) ."גאלראפ-סקלאפ רעשידיא , יירעקורד

 ."טע"רת , :לאניגרָא ןיא

 .דוד ןָאסלעגרעּב
 -ןיקצעלק ,ענליװ :עגאלפוא עטשרעװ .עגאלפיוא עטירד .ןאמָאר .ןעמעלא ךאנ -- |1919}

 .|1913 ,גאלראפ
 .(90615) .*קינטָאּבאר. ייועקורד ,*גאלראפ-סקלָאּפ רעשידיא  טפאשלעזעג עוויטארעּפאאק ,װעיק

 .(יזקע 5 0008 .ז 4
 ."טע"רת, :לאניגירא ןיא

 ךאנאמלא ."גניר-טסנוק.- .ווטארעטיל עשידיא יד ןוא עיצולאוער יד - לעקניפ ירוא :.צעד

 .ן211---207 .ז ,1919 .ךוּג וו

 .װָאקשעּפ .א 107:888 21. -- .מ ,יק ראג

 סגסמז -- רעגייז רעד ..;

 .ןעיפארגָאטָאפ סיקרָאג טימ ןיפ .אְ| .אאשזס8מ2876280380 ,2600 םסקז". "טראוו סאד, גאלראפ ,|5. 1.}

 .װַאקשעּפ .א .מ ,יקראג}
 .ענייא ןוא גיצנאווצ ןוא סקעז ...

 .ן"טסינומאק רעד, גאלראפ ,גרוּברעטעּפ

 א1---19
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 5 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאילּביּב

 .ןװָאקשעּפ .א) .מ ,יק ראג

 .(א0 2 ,קעטאילּביּב עשיטסינומאק) .י נ רא ש ט .ד .זרעּביא .ראמשאק א ..,
 ןיז 16 .(12416) ."טסינומאק רעד. גאלראפ ,גרוגרע טע5 ןןוא| קסנימ

 יבצ ןאקשרויה

 ."טיולּפ יא רעטניה טינ, ..,

 .ּפאק 75 .ּבור 3 זײרּפ .ז 28 .(414)10) .יקסליוואדאר .ג ןופ קורד ,*גנונעפאה , גאלראפ ,וװ א קרא ּכ

 .4---3 .םונ .1919 .(ק) .שז ,"טלעוו-רעכיּב , .עיפארגאילגיּב ןוא קיטירק --ןילוע ג .מ :.צערןּפ

 .ן69 .ּפש

 .יבצ ןאקשריה
 סעצערעּפ ןיא טקורדעג :לָאמ ןטשרע םוצ| ,עגאלפיוא עטייווצ .ןאמאר .ןטלעוװ ייווצ -- .{1919)

 .|1910 ,ײשירוי , רעכיּבלמאז
 יז ןֿ-- 123 .(92413) .רלעפנעש ףסוי םישרוי יד ןופ יירעקורד ,"גאלראפ רעװעיקפ ,װעיק

 .זקע 5.000 .ּבור 4 זײרּפ ."ןעגגורלעמ.

 .ןו ָא קי שןט :עליה

 ."טע"רת :לאניגירָא ןיא

 .* ךיז ראפ רָאטװא רעד רעּביא טזָאל טכער-סגנוצעזרעּביא ןוא ןקורדרעּביא סָאד סרעדנוזאּב ,טכער עלא,
 ,2 .מוג .1919 .(ק) .שז ,ײטלעוװ-רעכיּב , .עיפארגָאילּביּב ןוא קיטירק --ןיל רעּב .מ (4 :.צערן

 ,דןצו ,1919 .(ק) ,צט ,ײגנוטייצסקלאפא .ןציטאנ עשירארעטיל --.שטיװאקאסיא .ד (2 ;46--44 .ּפש

 .|2 .ז (320) 59 .מונ .8/צו--2 .ז .(319) 58 .מונ

 יז ףארדנעװ

 .ןּבעל-רעטעּברא ןשידיא ןופ ןעגנולייצרע .טיונ ןוא טעּברא ...
 .ּבור 6 זײרּפ .ז 78 .(115618) ."דיתע , יירעקורד ,"ןעּבעל , גאלראפ ,עװקסאמ

 .ראזאל ראדיזיא) .א  ,שטיװארעז ײל
 -ָאלרעפ ךיז טאה עכלעוו ,ארונ השעמ ַא .רעגידניז רעד .ווװ .לאווק ןעטלא םינופ ...
 -עזײל .א .י ןופ טייּבראעּב א"עי גָארּפ ןופ השודק הליהק רעשידוי רעד ןיא ןעפ
 .(אנ 3 ,קעטאילּביּב עניילק) .שטיװָא ר

 .ז 30 .(9416) ."טאלּבגאט, קורד ,"םייח, גַאלרעפ ,דַארגָארטעּפ

 .ד .ה ,גרעּבמָאנ

 .דנאּב ו ,ןטפירש ...
 ."קינטָאּבאר, .קורד .*גַאלרַאפ סקלָאפ רעשידיא , ַײרעצעז ,"גַאלרַאפ-סקלָאפ רעשידיא, ,װעיק

 .ּפאק 80 .ּבור 6 זײרּפ .ז 135 .(9415)

 יק ציסיל .י :עקראמ-גאלראפ

 .1919 .(ק) .שז ,"טלעװ-רעכיּב,/ .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק --.ש טיװא קא סיא .ד :.צערןפ

 ,ן5--61 .ּפש .4--3 .מינ

 .ד .ה ,גרעּבמָאנ
 .ןדנאּב רעטייווצ|! .ןטפירש -- ,{1919)

 רעשיריא , ַײרעקורד ןוא ַײרעצעז ,"גַאלרַאפ-סקלָאפ רעשידיא, ,גרוּברעטעּפ ןיא) ײעיק

 ,ּבור 18 זירּפ .ז 134 .(92615) .ײגַאלרַאפ-סקלָאּפ

 ."טע"רת, :לאניגירָא ןיא

 .מ ,ראטקעּפס
 ןופ ךעלעדליּב) .לעטניה ןיילק סאד (3 .עזעלעסראמ (2 .תיּבה לעּב ןידאּפסאג (1 ...
 ,(טייצ-עיצולאווער רעד

 .ּפאק 80 זײרּפ .ז 12 .(100615) .*רוטארעטיל , גאלרעפ ,ס ע דא

 .מ ,ראטקעּפס
 .ראט קעפ ס .מ ןופ טסאפרעפ .(גנולהעצרע) הנותח א -- .{1919)

 .ּפאק 25 .ּבור 1 זײרּפ .ז 30 .(10615) ."רוטארעטיל , גאלרעפ ,סעדא
 ."טע"רת, :לאניגירָא ןיא

9--26111 
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 .ר .ר .ס .פ ןיא ךוּב עשידִיי סָאד - ינטיװק .י ןוא רצנטאר .ז

 .מ ,ראטקעּפס
 ךופ טסאפרעפ ,ןּברוח א (2 .השקּב א (2 ."ץענעשזעּב, ַא ןופ טוט א (1 - .ן1919)
 ' .רא טקעּפס .מ

 : : .ּפאק 25 .ּבור 1 זײרּפ .ז 20 .(107415) ."רוטארעטיל , גאלרעפ ,סע דא

 ."ץענעשזעּב ַא ןופ טוט רעד, :עליה רעד ףא ."טע"רת, :לאניגירָא ןיא

 ו .מ ,ראטקעּפס
 ,(גנולהעצרע) .רעטעפ רעד ,,

 .ּפאק 25 .ּבור 1 זיירפ .ז 16 .(10/415) .ן"קינכעט, קורד 6 ,"רוטארעטיל , גַאלרעּפ ,ס עד א

 : .מ ,ראטקעּפס

 .(גנולהעצרע) סעט'רבח ייווצ ...
 ,ּפאק 25 .ּבור 1 זײרּפ .ז 16 .(10515) .ן"קינכעט;, קורדן? ,?רוטארעטיל , גאלרעפ ,סעדא

 .מ ,ראטקעּפס
 .ראטק עּפס .מ ןּופ טסאפרעפ .(ןעּבעל רעּבארעסעּב ןופ) ןייוו ךעלסעפ ייווצ -- .ן1919)

 .ּפאק 25 ּבור 1 זײרּפ .ז 22 .(107615) ?ענוזג.-,,1:6:611111617 ,"?רוטארעטיל , גאלרעפ ,סעדא

 ."טע"רת, :לא:יגירָא ןיא

 .מ ,רָאטקעּפס

 .(טייצ-המחלמ ןיא ןעדוי ענעּבירטעגסיורא יד ןעגעוו ךעלדליּב) תּבש תלּבק ...
 .ּפאק 80 זײרּפ .ז 8 .(10915) ."רוטארעטיל , גאלרעפ ,סע דא

 .מ ,ראטקעּפס

 .ןעגער א -- .ןופ191+

 .ּבור 1 זײרּפ .ז 18 .(102615) ."רוטארעטיל , גאלרעפ ,ס ע דא

 .מ ,ראטקעּפ ס

 .(טייצ-המחלמ ןיא ןעדוי ענעּבירטעגסיורא ןעגעוו עטכישעג א) עלעּבעװש סאד ...
 .ּפאק 65 זײרּפ .ז 8 .(100615) ."רוטארעטיל , גאלרנפ ,סע דא

 .מ ,ראטק עּפס
 .(גנולהעצרע) .תוחילס וצ ףיוא טהעטש -- .{1919)

 .ּפאק 85 זײרּפ .ז 18 .(105415) ."רוטארעטיל , גאלרעפ ,סעדא

 ."טע"רת. :לאניגירָא ןיא

 .מ ,ראטקעּפס
 .(גנולהעצרע) .םינצּבק ןוֿפ קַײרטש ַא -- .ן1919)

 .ּפאק 10 זײרּפ .ז 11 .(100415) ."רוטארעטיל , גאכרעפ ,סערא

 ,"טעירת. ;לַאניגירָא ןיַא

 : .מ ,ראטקעּפס

 .ראטקעּפס .מ ןופ (ןעּבעל רעּבאראסעּב ןופ) ןּתוחמ רענעש א -- .11919)
 .ּפאָק 85 זײרּפ .ז 14 .(10/615) זאמ. ,1סצאאאנ" ,"רוטארעכיל , גאלרעפ ,סע דא

 ."טע"רת. : לאניגירָא ןיא

 .ל .י ,ץרּפץ
 | .דנאּב רעטפניפ .קרעוװ עלא .שידיסח ...

 רּבור 13 זיירפ .ז 300 .(417)13) .("גנורליּב סקלאפ, גאלראפ) לאטנעזאר .א גאלראפ ,עװק סָאמ

 .ן'זקע 3.000 פאק 0

 .דוד ,לעסאק
 .טעמּו

 -ו 36 ..(15822) .עוואטלאּפ ,ץיוואניּבאר הנמלאהו םיחאה קורד ,"שידיא ,, גאלראפ רעוואקראח ;וװ א ק ר א ח

 .דוד ,לעסאק
 .טַײקמַאזנייא -- .ן1919)

 .ּפאק 50 .ּבור 1 זײרּפ .ז 24 .(9:616) ."רוטאיעטיל , גאלרעפ ,ס עד א

 ."טע"רת. :לאניגירָא ןיא

 געזז - 9
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 .דוד ,לעסאקו ,7
 ,ףראד ןיא ..;

 .אוואכלאּפ ,ץיוואניבאר םיחאהו הנמלאה ירעקורד ,"שידיא גאלראפ רעוװאקראכ ,װאקראכ
 .ןיז 149 .(135418)

 .דוד ,לעסאק ,58
 .ןַארָאטסער ןיא -- .ן1919)

 .ּפאק 80 וײרּפ .ז 16 .(90616) ."רוטארעטיל , גאלרעפ ,סע דא

 ."טע"רת , : לאגיגירָא ןיא

 .דוד ,לעסאק ,529/
 .טסַאג רעד -- .ן1919)

 .ּפאק 69 .ּבור 1 זײרּפ .ז 29 ,(97:16) ." רוטארעטיל , גאלרעפ ,סע דא

 ."טע"רת, :לאניגירָא ןיא

 .דּוד ,לע סאק ,540:
 .רענעקנורטרעד א -- .ןו919|

 .ּפאק 85 זײרּפ .ז 16 .(90616) ."רוטארעטיל , גאלרעפ ,סע דא

 ."טע"רת, :לאניגירָא ןיא

 .דוד ,לעסאק 1
 ,טַײּברַא רעד ךָאנ -- ,{1919)

 .ּפאק 85 זײרּפ .ז 16 .(90616) ."רוטארעטיל , גאלרעפ ,ס ע ד א

 ."?טע"רת , :לאניגירָא ןיא

 .דוד ,לעסאק ,542

 : .ןעגנולהעצרע -- .ן1919|
 .ז 240 .(99616) .118842 12 ץָצס. עעח. ,ןסצאטאצ" ,"רוטארעטילא גאלרעפ ,סעדא

 ."טע"רת : לאגיגירָא ןיא

 .ןשטיוװוָאניּבאר .שןי םכילע-ד םולש .3

 .(ןערהאי-רעדניק יד ןופ גנולהעצרע) לעדיפ ן'פיוא -- .ןנ5|919
 .ּפאק 50 .ּבור 1 זיײרּפ .ז 23 .(10615) ."רוטארעטיל , גאלרעפ ,ס עדא
 .רע װאילק ש ףסוי :עליה

 .ןשטיװַאניּבאר .ש םכילע-םולש ,4
 טראוו טלהעצרעדרעּביא ניי םעד היבט ןופ השעמ עיינ א) םעדיוּב א -- .19191

 .(טראוו אב

 .ּפאק 25 .ּבור 1 זײרּפ .ז 20 .(10415) ."רוטארעטיל, גאלרעפ ,סעדא
 .רע װאיל קש ףסוי :עליה

 ."טע-רת, :לאגיגירָא ןיא

 .ןשטיװָאניבאר .ש|* םכילע-םולש .35
 יו ,רדח ם'נופ השעמ ע'תמא ןייא ראנ ,עכילנהעוועגרעסיוא ןא .םינלזג -- .1

 ןופ רמועּב ג"ל דובכל טלהעצרעד ,ןיּבר ַא טימ טנכערענּפא ךיז ןּבאה םידימלּת יוזא
 .םכילע-םולש

 .ז 16 .(100615) .ןירעּפלאה .ג ןופ קורד ,"רוטארעטיל, גאלרעפ ,סעדא

 ."טע"רת, :לאניגירָא ןיא

 .ןשטיװָאניּבאר .שו* םכילע-םולש .546
 .רעגייז רעד -- .ן1919)

 ,ּבור 1 זײרּפ .ז 12 .(1015) ."רוטארעטיל , גאלרעפ ,סעדא
 .רע װאיל קש ףסוי :עליה

 ,"טע"רת, :לאניגירָא ןיא

 .ןשטיווָאניּבאר .ש* .םכילע-םולשן|* ,7
 ,תומדקא ןוא סגיכלימ ...

 .ןיז 22 .(100415) ."קינכעט. קורד ,ײרוטארעטיל . נאליעפ ,סע דא
 עג --9
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 .ב ,ריּפאש

 .רעּביטש-רעלעק ..
 .ּבור 1 וײרּפ .ז 16 .(85613) ."תרנכ, טפאשלעזעג ועד ןופ קורד ,"קאטשניּב, גאלרעפ ,אסעדא

 רוטארעטיל-רעדניק 4

 .ראקסא ,דלאּוא
 ןירעּפלײה .פ .זרעּביא ,ךאלהשעמ -- ,ן1919)*

 יז 71 .+(90615) .רעטליו .א יײרעקורד ,"שנעמ ןוא רוטאנ, גאלראפ ,װ אל סאנירעטאקעי

 .ּבור 8 זײרּפ
 .איקסרועמידאלװ ועּב :עליה

 ,ןא ד נאמ ד| ע ,סישטימַא'ד

 .קעטאילּביּב-לוש) .װ ָאניסונ .י :שינעילַאטיא ןופ .רעדניק עדנילּב יד -- .{1919)
 .(א5 8

 -(10414) ."קינטאּבאר, יירעקורד ,"גאלראפ סקלאפ רעשיריא , ײרעצעז ,"גאלראפ רעוועיק, ,װעיק

 .זקע 5.000 .ּפאק 50 זיירפ .ז 5
 ."טע"רת, :לאניגירָא ןיא

 .שז ,"טלעוו-רעכיּב, ."גאלראפ רעוועיק, ןופ קעטאילּביּב-לוש יד --.ןאדזאק .ש .ח (1 :.צערןפ

 .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק ---. ןעיר ול .נ (2 ;69 .ּפש .3--2 .מונ .1919 .(ק)

 .ן93 .ז .5--4 .מונ .1919 .(ק)

 .ה ןעסרעדנא
 25 3 ,ןךעלעסַײמ סנעסרעדנא) .רּתסנ רעד --שידיײ .עיא-קול-עלא -- .ן1919)

 .פאק 80 זיירפ .ז 31 .(410)8) .דלעפנעש ףסוי םישרוי יד ןופ יירעקורד ,"גאלראפ רעוועיק. ,װעיק

 .זקע 0
 ."טע"רת,  :לאניגירָא ןיא .ןטרירטסויליא

 .ה ןעסרעדנא
 .רּת סנ רע ד -- שידיי .ךאלהשעמ סנעסרעדנא -- ,{1919)

 .ּבור 10 זיירפ .ז 192 .(102418) .דלעפנעש ףסוי םישרוי יד ןופ יירעקורד ,ײגאלראפ רעוועיק, ,וװ עי ק

 .זקע 0
 ."טע"רת ,, :לאניגירָא ןיא .סעיצארטסויליא 30 טימ
 .4---3 .מונ .1919 .(ק) .שז ,*טלעוו-רעכיּב , .רעכיּב-רעדניק ןוא -ןרעל ---.ן א ד ז א ק .ש .ח (1 :.צערןג

 139 ,38 .ז .(24) 1 .םונ .1920 .(מ) .שז ,"גנודליּב ןוא רוטלוק, .עיפארגאילּביּב . . . | (2 ;96--93 .ּפש

 .ןפ6 ,95 .ז .5--4 .מונ .1919 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק --ןעיר ןל נ 63

 .ה ןעסרעדנא
 סנעסרעדנא)) .רּתסנ רע ד-- שידיי .דנא ןוא עלעטאדלאס ענרעיילּב סאד -- ,ן1919)

 .(אנ 9 ,ןךעלעסַײמ
 יז ןכן+ 28 .(8/610) .דלעפנעש ףסוי םמישרֹוי יד ןופ יירעקורד  ,"גאלראפ-רעוועיקג ,װעיק

 .זקע 3.000 .ּפאק 90 זיירּפ *.גָאלאטאק-גאלראפ,

 ,"טע"רת, :לאניגירא ןיא .ןטסקעט ןיא ןלעמעג יײדדן

 .ה ,ןעסרעדנא
 .6 2 ןןעלעסַײמ סנעסרעדנאװ .רּתסֹנ רעד--שידיי .עלעזיורּב -- .{1919)

 .ּפאק 15 וײרּפ .ז 31 .(85410) .רלעפנעש ףסוי םישרוי יד ןופ יירעקורד ,"גאלראפ רעװעיק, ,װועיק

 .זקע 0

 ."טע"רת, :לאניגירָא ןיא

 .ה ןעסרעדנא
 ,(ךעלעסַײמ סנעסרעדנא| .רּּתסנ רעד-- שידיי ,דנא ןוא ראנ רעד סנאה -- ,11919|

7 6), : 

 -ֹבור 1 זיירפ .ז 35 .(410)8) .רלעפנעש ףסוי םישרוי יד ןופ יירעקורד ,ײגאלראפ רעוועיק , ,װעיק
 .זקע7ע 0

 ."טע"רת, :לאניגיוא ןיא .טסקעט ןיא ןלעמעג 3

: 111--19 
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 .ה ןעסרעדנא
 .(א5 4 ,ןךעלעסַײמ סנעסרעדנאק .רתסנ רעד--שידיי .ןענאווש עדליוװ יד -- .{1919)

 .ז |ןב) | 44 .(10,)8) .רלעפנעש ףסוי םישרוי יד ןופ יירעקורד ,*גאלראפ רעװעיק. ,װעיק

 .זקע 4.000 .ּפאק 20 .ּבור 1 זײרּפ .*גאלאטאק-גאלראפ.
 ."טע"רת, :לאניגירָא ןיא .ןטרירטסויליא|

 .ה ןנעסרעדנא
 .(16 8 ,ןךעלעסַײמ סנעסרעדנא|) .רּתסנ רעד --שידיי .למיוּבנענאט סאד -- .{1919)

 יז || { 27 .(10,)8) .רלעפנעש ףסוי םישרוי יד ןופ יײרעקורד ,"גאלראפ רעװעיק, ,װעיק

 .וקע 4.000 .ּפאק 90 זײרּפ .*גאלאטאק-גאלראפ

 ."טע"רת :לאניגירא ןיא .,טרירטסויליא זָאלסױא ןוא עליה

 .ה ןעסרעדנא

 .(66 1 ,ןךעלעסַײמ סנעסרעדנא) .רּתסנ רעד --שידיי .לרעטכעט-םי סאד -- .{1919)
 .ּבור 1 זײרּפ .ז 63 .(410)8) ,דלעפנעש ףסוי םישרוי יד ןופ יירעקורד ,"גאלראפ רעוועיק, ,װעיק

 .זקע 4.000 .ּפאק 0
 ."טע"רת, : לאניגירָא ןיא

 .ה ןעסרעדנא
 ,עירול .נ-- שידיי .עקטירעגראמ ..,

 .ּבור 7 זײרּפ .ז 8 .(2394 20) ."קינטאּבאר. יירעקורד ."גאלראפ-סקלאפ, יירעצעז ,ײּביוהנא  גאלראפ ,וועיק

 .וװ א ק יי ש ט .י :ןעגנונעכייצ
 .1919 .(ק) .שז ,"טלעוו-רעכיּב, .רעכיפ-רעדניק ןוא -ןועל -- .ן|א דזא|ק .ש .ח (1 :.צערװּג

 .(24) 1 .מונ 1920 .(מ) .שז ,"גנודליּב ןוא רוטלוק, .עיפארגאילּביּב . . .| (2 297 ,96 .ּפש .4--3 .םונ
 3--2 .מונ 1920 .(מ) .שז ,"גנודליּב ןוא רוטלוק, .רוטארעטיל-רעדניק עטרירטסוליא---.ש ט .ד (3 139 .ז

 .{15 114 .ז .(26--25)

 .ה ןעסרעדנא
 "יימ סנעסרעדנא| .ר ת סנ ועד --שידיײ .דנא ןוא דיילק עיינ ס'כלמ םעד -- .ן1919)

 ,(י 6 ,ןךעלעס
 .ּבור 1 זײרפ .ז 36 .(85410) .דלעפנעש ףסוי םישרוי יד ןופ יירעקורד ,"גאלראפ רעוועיק, ,װעיק
 .זקע 0

 ,"טע"רת, :לאניגירָא ןיא

 .ה ןעסרעדנאנק
 -עסַײמ סנעסרעדנא) .רּתסֹנ רעד-שידיי ,ךאלסעּברא ףניפ טימ השעמ א ..

 ,(08 10 ,ךעל
 .ןיזקע 3.000 .ז 28 .(83410) .דלעפנעש ףסוי םישווי יד ןופ ייועקורד ,"גאלראפ רעוועיק. ,וװ ע יק

 .ה ןעסרעדנַא

 .ןרת סנ ר עד-- שידיײװ .ךאלסעּברא ףניפ ...
 .ןיזקע 3.00015 .ּבור 7 זײרּפ .ז 11 .(17)23) ."קינטָאּבאר , ײרעקורד "ּבױהנָא גאלראפ ,װעיק
 .וװ א ק ַײ ש ט .י :ןעגנונעכייצ
 ;2 .ז .(263) 26 .מונ .31|} ,1919 .(ק) .צט ,"טייצ עיינ, .רעדניק ראפ רוטארעטיל ---.יר--מ (1 :יצערן}

 -וליא--.ש ט .ד (3 139 .ז .(24) 1 .מונ 1920 .(מ) .שז ,"גנודליּב ןוא רוטלוק, .עיפארגאילּביּב . . . | 2

 ;715 ,14 .ז .(26--25) 3--2 .מונ .1920 .(מ) .שז ,"גנודליּב ןוא רוטלוק  .רוטארעטיל-רעדניק עטרירטס

 .ן82 ,81 .ז .3--2 .מונ ,1919 .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק --.ןא ק .ס (4

 .ה ןעסרעדנַא

 265 ןךאלעסַײמ סנעסרעדנא}) .הּכלמ-יינש יד -- .{1919)
 .ּבור 2 זיירפ .ז 80 .(0!84) .דלעפנעש ףסוי םישרוי יד ןופ ייועקורד ,"גאלראפ רעװעיק. ,װעיק

 .זקע 4.000 .ּפאק 0

 ."טע"רת, :לאניגירָא ןיא .ןטרירטסויליאְז

 ןדינָאע)ל ,װעיערדנא
 .(ל 19 ,קעטאילּביּב-לוש) .ןיי ט שפ ָא ה .ד -- שיסור ןופ .טנוה א ..

 גאווג--9
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 .(10814) ."קינטאּבאר , יירעקורד ,"גאלראפ-סקלאפ רעשידיא , יירעצעז ,"גאלראפ רעװעיק, ,װעי ק
 .וקע 5.000 .ּפאק 60 זײרּפ .ז 8

 .ק) .שז ,"טלעוו-רעכיּב. ,"גאלראפ רעוועיק , ןופ קעטאילּביּב-לש יד --ןאדזא ק .ש .ח :.צערט

 .ן73 ,72 .ּפש .3--2 .מֹונ .9

 .ןדינָאע} ל ,וועיירדנא
 .(06 20 ,קעטאילּביּב-לוש) .ןיי טשפָא ה .ד --שיסור ןופ .עשטאד ףיוא אקטעּפ ..,

 .(10414) .ינרזעיאז .מ .א יירעקורד ,"עגיל-רוטלוק, גאלראפ ןופ יירעצעז ,"גאלראפ רעװעיק, .ײעיק

 .זוקע 6.000 .ּבור 2 זײרּפ .ז 9

 ו .פארּפ .מ ,וװו א נ א ד גא ּב

 רעטלא ןא ןופ גנולהעצרעד א) !טלעװ רעסייוװ רעד ףיוא ןעמ טּבעל יוזא טא ..
 ִו ןוש ארט ש .א ןופ טצעזרעּביא .(זיומ

 .ּבור 6 זייֵרּפ .ז 26 .(105412) ."ארוטלוק , ײרעקורד ,"טפאשנסיװ , גאלראפ ,װאל סאנירעטאק
 .ןריּפאּפ-עלוּבאּב ןטרילָאק ףא טקורדעג|

 ."1918 ,ועיק ןוש ארט ש .א ןופ טצעזרעּביא , :ףָאס ןפא

 .ק ,טיּבעּב
 .רעּבר ַאפ .ה ךרוד שידיא .ןעידניא ןטַײװ ןופ ךַאל'השעמ ..,

 ןלארטנעצ םאּב גנולײטּפָא רעשידיא רעד ןוא טאיראסימאק ןשיריא םעד ןופ ןּכעגעגסױרא ,עװקסאמ

 .ןיזקע 5.000ן5 ,ּפאק 50 .ּבור 4 זײרּפ .ז 40 .(15,:11) ."דיתע, יירעקורד ,טאיראסימאק-סגנודליב
 .ןטרירטסויליא|

 .|ןיקסאר ןעיצנעּב+ .(רעטעפ) ןויצ-ןּב

 :טלייצרעד ."ןטרָאגרעדניקק עירעס רעד ןופ על'השעמ ַא .רעּב רעד -- .ן1919)
 7 ןויצ-ןּב רעטעפ

 (9615) ."גאלראפיסקלאפ רעשיריא  טפאשלעזעג עװיטארעּפאאק ,גרוּברעטעּפ ןוא| װעיק

 .ּפאק 50 .ּבור 4 זײרּפ .ז 0

 ."טע"רת, :לאניגירָא ןיִא יקציסיל רזעיל א :סרירטסויליא

 .7--6 .מוג .1919 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק --.ןעיר ןל .נ :.צערןפ
 .6 .ז

 .ןןיקסאר ןעיצנעּב| .(רעטעפ) ןויצ-ןּב
 ,("ןטרָאג-רעדניק, :עירעס) .םאק א ןּבאה טלאוועג טאה סאו ,ןוה יד-- 5
 ןויצ-ןּב רעטעפ :טליײצרעד

 .00411) ."גאלראפ-סקלאפ רעשיריא , טפעשלעזעג עוויטארעּפאאק ,גרוּברעטעּפ ןןוא| װעיק
 .ּפאק 80 .ּבור 3 זײרּפ .ז 4

 יקציסיל רזעיל א :ןרילָאק 2 ןיא טוירטסויליא

 .1920 .(מ) .שז ,"גנורליּב ןוא רוטלוק, .רוטארעטיל-רעדניק עטרירטסוליא -- .ש ט .ד (1 :.צערןט

 .ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק --ןעיררװל .נ (2 ;15 .ז .(26--25) 3--2 .מונ

 ן80 .ז .9--8 .מונ .0

 .|ןיקסאר ןעיצנעּב|* .(רעטעפ) ןיצ-ןּב

 .("ןטרָאג-רעדניק, :עירעס) .רענייטשלימ יד ןוא ןרענלימ יד ,רענלימ רעד -- .(192
 ןויצ-ןּב רעטעפ :טלייצרעד

 .ּפאק 50 .ּבור 1 זײרּפ .ז 15 .(85612) ."גאלראפ-סקלאפ רעשיריא , טפאשלעזעג עוויטארעּפאאק ,װעיק
 .זקע 0

 .ריּפאּפ טרילָאק ףא טקוררעג יקציסיל רועיל א :ןעגנונעכייצ

 ."ף"רת. :לאניגירָא ןיא

 .1920 .(מ) .שז ,"גנורליּב ןוא רוטלוק . .רוטארעטיל-רעדניק עטרירטסוליא -- .ש ט .ד (1 :.צערןט
 -(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש, .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק --.ןעיר ןל .ג (2 175 .ז .(26--25) 3--2 .מונ
 .(ק) .שז ,"ןבעל ןוא לוש  .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק --.ןןארזאןק .ש .ח (3 195 .ז .5--4 .מונ ,9
 .ןֿפ0 ,79 ,ז .9--8 .מונ .0

 .ןוואקשעּפ .אן= .מ ,יק ראג ,1

 .ינדאל אק .ח ןופ שידיא .ךאל'השעמ ...
 י11--19
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 -ורד ןוא ַײרעצעז ,עיצקעס עשידיא -- טעטימאק ןשיוארעטיל ןשיניארקואלא ןופ ?ּבאגסיוא ,װעיק
 .ּבור 4 זײרּפ .ז 63 .(100614) ."גַאלרַאפ-סקלָאפ רעשידיא , ַײרעק

 .װ ןישרַאג

 ,(26 17 ,קעטָאילּביּב-לוש) .ןאמ רָא ק .ע --שיסור ןופ .עזַײר רעד ףיוא שָארּפ רעד ...
 .(10414) .=קינטָאּבאר , ײרעקורד ,"גאלראפ-סקלאפ רעשידיא , יירעצעז ,"גאלראפ רעוועיק. ,װעיק

 .זקע 5.000 ,ּפאק 50 זיירּפ .ז 4

 .(ק) .שז ,"טלעוו-רעכיּב , ."גאלראפ רעוועיק, ןופ קעטאילּביּב-לש יד--ןא דזאק .ש .ח (1 :צערװנ

 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , ,עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק --.ןעירר|ל .נ (2 ;69 .ּפש .3--2 .מונ .9
 .ן93 .ז .5--4 .מונ .9

 2 ף"שנרבאצד

 .עווקסאמ : עגאלפוא עטשרע| .עגאלפיוא עטייווצ .(6 12 ,קעטאילּביּב-לוש) .ןטראג ןיא ...
 .ן1917 ,ןיקצעלק .א .ּב ןופ גאלראפ רענליוו

 .(9ל614) ."קינטָאּבאר, יירעקורד ,"גַאלרַאפ-סקלָאפ רעשידיא , יירעצעז ,"גאלראפ רעוועיקע ,װעיק

 .זקע 5,000 .ּפאק 30 זיירּפ .ז 5
 ןאמרעקוצ ןויצ.-ןּב :טרירטסויליא

 .(ק) .שז ,ײטלעוו-רעכיּב, ."גאלראפ רעוועיק , ןופ קְעטאילּביּב לוש יד--.ןאדזא ק .ש .ח (1 :.צערק

 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש, .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק ---ןעירןל .נ (2 271 ,70 .ּפש .3--2 .מונ ,9
 .ן122 .מונ : עז .92 .ז .5--4 .םונ .9

 .ד ןײטשפָאה ןןוא) .י ןישּורּבאד

 .(א5 3 ,רעטאעט-רעדניק) .רעדליּב ייווצ ןיא עסעיּפ .םולח א טימ השעמ א .,.

 .ינרזעיאז .מ ןוא .א ײרעקורד ,"עגיל-רוטלוק, גאלראפ ןופ יײרעצעז ,"גאלראפ רעװעיקא ,װעיק

 .וקע 4.500 .ּבור 2 זײרּפ .ז 19 .(100414)

 .9---8 .מונ .1920 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק --.ןעיררװ ל .נ (1 :.צערןג

 .1 280 .ז

 .ד יקסלאּפָאגלאד
 עלארטאעט עשידיא) .טקא ןיא ןיא עידעמאק-רעדניק א .תוללק סנדייז םעד ...
 ,(קעטאילּביּב

 .ײרעקורד .גער עט-2 .טיו ,טאיראסימאק ןשיריא ןלארטנעצ םעד ןופ ןּבעגעגסױרא ,עװקסאמ

 .ּבור 9 זײרּפ .ז 31 .(107610)

 יקציסיל רזעילא :ןעגנונעכיצ

 .9--8 .מונ .1929 .(ק) .שז ,ײןּבעל ןוא לוש , .עיפאוגאילּביּב ןוא קיכירק --ןעיר ןל .ג :.צערןק

 .ן81 .80 .ז

 .װ ,ףואַא ה
 .(אל 20 ,קעטאילּביּב-לש) .רעגניז .* .י--שידיי .ךלמ רעד -- לעשוּב רעד ...

 ,(109414) ."קינטאּבאר . יײרעקורד ,"אלראפ-סקלאפ רעשידיא , יירעצעז ,"גאלראפ-רעוועיק , ,װעיק
 .וקע 5.000 .ּפאק 80 זײרּפ .ז 3

 .שז ,"טלעוו-רעכיּב, ."גאלראפ רעװעיק, ןופ קעטאילּביּב-לש יד - .ןאדזאק .ש .ח (1 :.צערוּפ

 ;"ןּבעל ןוא לוש. .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק -ךעירו|ל .נ (2 212 ,71 .ּפש .3--2 .מונ .1919 .(ק)
 .ןפ4 ,93 .ז .5--4 .מונ .1919 .(ק) .שז

 .קראמ ,גרעּבכאה
 .עלהשעמ א .עלעגניר ענעדליג סאד -- 7

 -עּפ, ,רנאּבראפ-רערעל ןשיטארקאמעד ןשיריא ןופ גנולײטּפא רעוואקראכ ןופ עּבאגסיוא ,וװ א קרא כ

 .ּפאק 30 .ּבור .1 זײרּפ .ז 30 ,(11415) ."רוטלוקע .קורד ,(6 .מונ) ."גאלראפ רעשיגאגאד

 .גרע בני ט ש .דע : טרירטסויליא

 --.ןאדזאק .ש .ח(2 ;48 .ז ,1 .מונ .1919 .(כ) .שז ,"טפנוקוצ , .רעכיּב ןשיווצ ---.פ .ח )1 :יצערןקג

 .ן93 ,92 .ּפש .4--3 .מונ .1919 .(ק) .שז ,"טלעװ-רעכיּב , .רעכיּב-רעדניק ןוא -ןרעל

 .פ ןירעּפלײה
 .ןרעטניוו ןגעװ רעדיל| ןירע ּפליײה .פ ןופ טריגאדער ןוא ןּבילקעג .רעטניוװ ...

 .ז 28 .(11417) ."ארוטלוק , ײועקווד ,"טפאשנסיו  גאלראפ ,װאל סאנירעטאק

 יק ס װאל א קא ס .ד :ןעגנונעכייצ

 ג(זזז---9
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 .רי ר.ס.פ .ןיא ךוּב עטידפ היט ראש יי ןא רענטאר .ז

 .מ .א ,גרע ּבנעסײוװ

 ,(או 23 ,קעטאילּביּב-לוש) ,רענלעז ..,
 -יגרזעיאז .מ ןוא .א יירעקורד ,*עגיל-רוטלוק. גאלראפ ןופ יירעצעז ,"גאלראפ רעוועיק- ,וװ ע י ק

 .זקע 6.000 .ּפאק 20 .ּבור 1 זײרּפ .ז 10 .(102614)

 .מ ,יק צ עראזןי

 .(קעטאילּביּב עכילטפאשנסיוו-רעילוּפאפ) .(גנולייצרע) .רעקוצ טכאמ ןעמ יוזא יװ ,,,
 -רערעל ןשיטארקאמעד ןופ גנולײטּפא רעוואקראכ אֹּב עיסימאק א ךרוד טריגאדער
 .דנאּבראפ

 .ןיז 31 .(411)15) ."רוטלוק , יירעקּורד ,"גאלראפ רעשיגאגאדעפ , ,װא קראכ
 -אילּביב . . } (2 46 .ז .1 .מונ .1919 .(כ) .שז ,"טפנוקוצ, .רעכיּב ןשיװצ --.פ .ח (1 :.צערןג

 .ןבפ .ז .(24) 1 .מונ .1920 .(מ) .שז ,ײגנורליּב ןוא רוטלוק,. .עיפארג

 טי א

 .ןטסקעט .ז1 + רעדליּב 10 עטרילאק ,עיפארגאטיל|? הידג-דח -- .{1919)
 ןעיסאר|גאטיל ןיא טקורדעג ,"עגיל-רוטלוקא רעגאל-רעכיּב רעלארטנעצ -- ןּכעגעגסױרא ,װעיק

 .ןלגיּפשצאז|--(2419) ,ןעקּפאּפ} (70429) .יקסוואנאיצנעּב .י
 .בור 10 ןזַײרּפ} ,ןעיצארעמונ-זייּבפעלא רעשירִיי רעד טימ| רעטעלּב 1111

 ."טע"רת, :לאניגירָא ןיא

 -*6 ,2 1919 ,אצידאוו-אשטןשןוּפ ןופ ןיק ציסיל ,וזעילא| ל"א "ןעילָאּפ ראפ , :טַײז ןטשרע ןפא
 ,ן9 .ז .(24) 1 .מונ .1920 .(מ) .שז ,"גנודליּב ןוא רוטלוק. .עיפארגאילּביב . . . } :צער

 .לעקנוט .י= רעד ,רעלעקנוט
 ףלעקנוט ןופ ןטקא 3 ןיא ליּפש-רעדניק א .רעּב-םירוּפ רעד ...

 .ז 22 .(130418) ."קינטאשטעפ , יירעקורד ,(א+ 15) "ךאלעמילּב, גאלרעפ ,סע דא
 .4--3 .םונ .1919 .(ק) .שז ,ײ"טלעוו-רעכיּב . .רעכיּב-רעדניק-ןוא-ןרעל --.ןא דזא ק .ש .ח :צערפ

 .ן99--97 .ּפש

 ןַאװיא ,װעינעגרוט
 (קעטָאילּביּב-טנגי) .ףיט ש .נ ןופ טריגַאדער יקצול ס .ּב ןופ שידיא .,ומומ ...

 -יירעצעז ,*גַאלרַאפ-סקלָאפ רעשידיא, טפאשלעזעג עוויטארעּפָאָאק .גרוּברעטעּפ ןןוא) װעיק

 ,ּפָאק 50 .ּבור 7 זַײרּפ .ז 30 .(1217) ."גאלראפ-סקלאפ רעשיריא , יירעקורד

 ."ף"רת :ךיוא לאניגירָא ןיא

 .השמ ,שטײט

 .העיסנ עכילרעדנּואװ יד -- .191
 רעשיגאגאדעּפ .. .דנאּבוַאפ-רערעל ןשיטארקאמעד ןופ גנולײטּפא רעוואקראכ ןופ עּבאגסיוא ,וװ א ק ר א כ

 .פאק 95 .ּבור 1 זײרּפ .ז 32 .(13410) אװ. 06.884 24װעמ0מ0א010 ,םכםחאס-אקסגעז* ,"גַאלרַאפ

 .גרע ּבנ ײט ש .דע :סעיצארטסויליא

 .5 .ז .1 .מוג .1919 ,(כ) .שז ,"טטנוקוצ , .רעכיּב ןשיווצ .פ .ח :.צער|

 .לאינד ,ינראשט

 .עמשטערק עטפושּכראפ יד ,,

 רעד אֹּב עיצקעס-לוש ,דנאּבראפ-רערעל ןשיטארקאמעד ןשידיא רעסעדא םעד ןופ עּבאגסיוא ,ס ע ד א

 .ןיפ .א| יז 18 .(92:13) .(.6 17) ."ךאלעמילּב , גאלרעפ ,ײעגיל-רוטלוק.

 .ןטרירטסויליא}

 .ןןָאט נ|א ,װָא כעש ט
 .(86 21 ,קעטאילּביּב-לוש) .יק צול ס .ּב-- שיסור ןופ .רענעפאלטנא רעד ...

 ינרזעיאז .מ ןוא .א יירעקורד ,"עגיל-רוטלוק, גאלראפ ןופ יירעצעז ,"גאלראפ רעװעיק, ,װעיק

 .וקע 5,200 .ּבור 2 זײרּפ .ז 18 .(10813)

 ףאטנא ,װאכעשט
 ןףירעּפלײה .פ ןופ טצעזרעּביא .ןעגנולהעצרעד ...

 זײרפ .ז 32 .(9414) .רעטליוו .א .קורד ."שנעמ ןוא רוטאנג גאלראפ ,װַאלס ָאגיועטַאקעי
 .ּפאק 75 .ּבור 1

 .רעטשסייװ ,שינהעשעג ַא ,ןפָאלש ,עקנַאװ :טל אהניא
26111--+9 
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 .יק ,שטיוװע שאקול

 יקסװאקלידיס ןויצ-ןּב :שידיא .רעלּפאלּפ א -- ךאטעד א ..,
 .ז 15 .(9244) ."ןעּבעל עיינ סאד. .קורד ,(.: 16) ."ךאלעמילּב , גאלרעפ ,ס ע ד א

 .נ .ד ,קאיריּביס - ןימאמ

 .לעכיור .ד-- שיסור ןופ .ַאיַאנָאידוטס רעד ףיוא לזייה-רעטניוו סָאד -- .ן1919)י
 .(א6 25 ,קעטָאילּביּב-לוש)

 .ןיזקע 8.00013 .ּפאק 60 .ּבור 1 זײרּפ .ז 34 .(1013) ."גאלראפ רעוועיק. ,װעיק

 .ן65 .ז .7---6 .מונ .1919 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש. .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק --.ןעירװל .ג :.צער|

 .נ .ד ,קאיריּביס:ןימאמ

 .לעכיור .ד :שידיא .ךאל'השעמ סעל'הנח -- .11919)
 .(12417) ."גאלראפ-סקלָאפ רעשידיא. טפאשלעזעג עוװיטארעּפָאָאק ,גרוּברעטעּפ ןןוא) װעיק

 .ּבור 6 זײרּפ .ז 20

 ."טע"רת, :לאניגירָא ןיא ."ןטאּבראפ---"גאלראפ-סקלָאּפ. ןופ שינעּבױלרע רעד ןהָא ןקורדרעּביא-

 .ןדפ .ז .9---8 .מונ .1920 .(ק) .שז ;"ןּבעל ןוא לוש. .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק ---ןעיר ןל .ג :.צערןפ

 .נ .ד ,קאיריּביס-ןימאמ

 .לעכיור .ד --שידיא .ןאנ 2) .ךאל'השעמ סעל'הנח -- ,11919)
 .(135619) ."גאלראפ-סקלָאפ רעשידיא. טפאשלעזעג עוװיטארעּפָאָאק ,גרוּברעטעּפ ןוא) ײװעיק

 .בור 7 זיירּפ .ז 86

 .ןטרירטסויליא}

 ."טע"רת, :לאניגירָא ןיא ,

 .ןדּ .ז .9--8 .מונ 1920 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש-. .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק--.ןע יר ןל .ג :.צערןצ

 .נ .ד ,קאיריּביס-ןימאמ 2

.3 

,4 
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 .לעכיור .ד : שידיא .ןאנ 3) .ךאל'השעמ סעל'הנח -- .{1919)
 .(135419) ."גאלראפ-סקלָאפ רעשידיא. טפאשלעזעג עוויטארעּפָאָאק ,גרוּברעטעפ ןןוא} 'װעיק

 .ּפאק 50 .ּבור 8 זײרּפ .ז 2

 ,ןטרירטסויליא}

 ."טע"רת. :לאניגירָא ןיא
 .ןזּפ .ז .9---8 .מונ .1920 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש-. .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק--.ןע י ר |ל .נ :.צערֶוּפ

 .ןיקסניהארּב ּביל ,ינאמ
 .טאווכ לגניצ לגניא -- .ן19195

 .(200416) ."גַאלרַאפ סקלָאפ רעשיריא, טפַאשלעזענ עוויטארעּפָאָאק ,גרוּברעטעּפ ןזיא} װעיק

 .ּבור 15 זײרּפ .ז 1

 .ןטלאּפש ייווצ ןיא טקורדעג

 ."חע"רת. עווקסאמ ןיא יק ציסיל .א ןופ טנכייצעג-

 .1920 .(מ) .שו ,"גנודליּב ןוא רוטלוק. .רוטארעטיל-רעדניק עטרירטטוליא -- .ש ט .ד (1 :.צער

 .1919 .(ק) .שז ,ןּבעל ןוא לוש. .עיפארגאינּביּב ןוא קיטירק ---ןעירװל .נ (2 ;75 .ז .(26--25) 3--2 .מונ

 .ן126 .מונ :עז .87 ,86 .ז .7--6 .מונ

 .שז ,ןאסאמ
 יק סװאקלידיס ןויצ ןב .שיִדיא .לרעכעּפ ןוא לרעכוּפ ...

 רעד אּב עיצקעס-לוש) דנאּבראפ-רערעל ןשיטארקאמעד ןשידיא רעסעדא םעד ןופ עּבאגסיוא ,ס ע דא

 .ןיִפ .א| .ז 17 .(413)10) .4 20 ,"ךאלעמילּב. גאלרעפ .(*עגיל-רוטלוק-

 .ןשטיוװָאמארּבא .י .ש|* םירפס רכומ ילעדנעמ

 .לּבלעק סאד -- ,{1919|
 .(170421) ."קינטָאּבאר- יירעקווד ,"גאלראפ-סקלאפ רעשידיא, יירעצעז ,"גאלראפ-רעוועיק- ,װעיק

 .זקע 5.000 .ּפאק 75 .ּבור 2 זײרּפ .ז 6
 .ןטלאּפש ייווצ ןיא טקורדעג ."טע"רת. :לאניגירָא ןיא
 .ייק ציסיל .א :עקראמ-גאלראפ ,וװ אק ַײש ט ףסוי :טרירטסויליא

 .ן"לגלעק-בוט-םוי-תופסות- סָאד :לטיּפאק --"תומהּבה רפס. :םירפס רכומ ילערנעמ ןופ טצריקרַאפ|
 ג4111---9
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 .סקראמ ,יודראנ

 .לעכיור .ד :שידיא .לרעסאוויּפאק סאד -- ,ן19195
 .ןיפ .א| .ז 19 .(110615) .(ת 18) ."ךאלעמילּב- גאלרעפ ,סעדא

 .ןשטיווָאנאהאק .ּפ|* רּתסנ רע ד ,7
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 רעװעיק- ;העיק :עגאלפוא עטשרע|ג .עגאלפיוא עטייווצ .ןזרעפ ןיא ךאלהשעמ -- .11919)
 : .(3) ן917 ,"גאלראפ

 .ּפאק 60 .ּבור 3 זיירּפ .ז 48 .(5412) .רלעפנעש ףסוי םישרוי יד ןופ יירעקורד ,"גאלראפ רעוועיק, ,װעיק

 .זקע 0

 ."טע"רת, :לאגיגרָא ןיא

 .4--3 .מונ .1919 .(ק) .שז ,"טלעוו-רעכיּב. .רעכיּב-רעדניק-ןוא-ןרעל --.ןאדזא ק .ש .ח (1 :.צערןפ

 .1920 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש. .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק ---.ןַא דז אק .ש .ח (2 192--90 .ּפש

 .125---122 .ז .1 .מונ .1919 .(ק) .שז 'ןעניגאּב. .עיפארגאילּביּב --.ליז ײמ .נ (3 ;79 .ז .9--8 .מונ

 .|127 .מונ :עז

 .מ ,קסװאטס
 ,(אי 22 ,קעטאילּביּב-לוש) .ימראה ןבל ...

 .ז 14 .(101414) .ינרזעיאז .מ ןוא .א יירעקורד ,"עגיל-רוטלוק. ןופ יירעצעז ,גאלראפ רעוועיק. ,װעיק

 .זקע 6.000 .ּפאק 50 .ּבור 1 זײרּפ

 .ּב יקצולס
 -ראפ ןוא טעּבראאּב יירפ .שזד ,טפיװס ןופ דנאל-ןטוּפיליל ןיא רעווילוג -- ,ן1919)
 .יקצולס .ּב ןופ טצריק

 .ןיפ .א| .ז 85 .(92613) .דלעפנעש ףסוי םישרוי יד ןופ יירעקורד ,'גאלראפ רעװעיקג ,װעיק
 .טסקעט ןיא ןלעמעג 10 טימ ,זקעק 0

 ."טע"רת, : לאניגירָא ןיא

 .3--2 .מונ .1919 .(ק) .שז ,"טלעוו-רעכיּב. .קיטירק ןוא עיפארגאילּביּב --.ןו א דז א|ק .ש .ח :.צערןפ

 .ן75---74 .ּפש

 װ יע ,ץ ר ּפ

 ,(טנגוי ןוא קלָאפ רַאפ עּבַאגסױא) .ןטכישעג עכילמיטסקלאפ ...
 .ןיזקע 4.00013 .ז 148 .(414)10) ."עגיל-רוטלוק. קורד ןוא גַאלרַאפ ,װעיק

 קז רפ
 .(אי 1 ,טנגוי ןוא קלָאפ רַאפ עּבַאגסוא) .ןטכישעג עכעלמיטסקלאפ ...

 .ןיזקע 8.000ן3 .ז 32 .(10414) ."עגיל-רוטלוק. קורד ןוא גַאלרַאפ ,װעיק

 .טוג יא'ס ,רעכאמנצנוק רעד ,תונתמ ײרד :טלאהניא

 ליין רפ
 .(א5 2 ,טנגוי ןוא קלָאפ רַאפ עּבַאגסיוא) .ןטכישעג עכילמיטסקלאפ ...

 יוקע 8.000 .ּבור 4 זײרּפ .ז 33 .(102414) ."עגיל-רוטלוק, קורד ןוא גַאלרַאפ ,װעיק

 .רצוא רעד ,ראי עטוג ןּביז ,סאּב רעד רעדָא "לארשי עמש,:טלאהניא

 .ל .י ,ץץרּפ 3

,4 

,5 

 .(25 3 ,טנגוי ןוא קלָאפ רַאפ עּבַאגסױא) .ןטכישעג עכילמיטסקלאפ ...
 .זקע 8,000 .ז 25 .(100414) ."עגיל-רוטלוק. קורד ןוא גַאלרַאפ ,װעיק
 .סעניירּב לדנעמ ,(םיבוט-תּב הרש) גוז רעד :טלאהניא

 ,קיבל";ץ רפ
 ,(א 4 ,טנגוי ןוא קלָאפ רַאפ עּבַאגסױא) .ןטכישעג עכילמיטסקלאפ ...

 .זקע 8.000 .ז 18 .(10414) ."עגיל-רוטלוק , קווד ןוא גַאלרַאפ ,װעיק

 .ראדנערא רעד :טלאהגיא

 |} 5 ץחהפ

 ,(*: 5 ,טנגוי ןוא קלָאפ רַאפ עּבַאגסיוא) .ןטכישעג עכילמיטסקלאפ :י

 .זקע 8.000 .ז 105/14(.53) "עגיל-רוטלוק, קורד ןוא גַאלרַאפ ,װעיק

 .שֿפנ תריסמ :טלאהניא

5111--19 
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 .בקעי ןאמכיפ

 ,(06 14 ,קעטאילּביּב-לוש) .השעמ-סקלאפ .דלאוו ןיא תּבש -- ,ן191915
 .ןיזקע 8|5.000 :ּפאק 55 זיירּפ .ז 18 .(10614) ."גאלראפ רעוועיק. ,ןוװ עיק|}
 .יקציסיל .א :טרירטסויליא

 .(ק) .שז ,"טלעוו-רעכיּב, ."גאלראפ רעװעיק, ןופ קעטאילּביּב-לוש יד --ןא דזא ק .ש .ח :.צערװג

 ,ן67 .ּפש .3--2 .מוג .9

 .ל ןאמסורפ
 ,(גנולייצרעד א) .הסנרּפ עיינ א ..
 רעוואקראכ ןופ עיסימאק ַא ךרוד טריגאדער .(טנגוי רַאפ .קעטאילּביּב עשירארעטיל)
 ,דנאּבראפ-רערעל ןשיטארקאמעד ןיפ גנוליײט+:א

 ןשיטַארקאמעד ןשידיא ןופ גנולײטּפָא רעװָאקרַאכ ןופ עּבַאגסױא ,"גאלראפ רעשיגאגארעפ , ,וװ א ק ראכ

 .ּפאק 60 .ּבור 1 זײרּפ .ז 16 .(610)7) .קורד-ןטאר עלאנאיצאנרעטניא עטשרע ,דנַאּברַאּפ-רערעל
 .ן,6 .ז ,1 .מונ ,1919 .(כ) .שז ,"טפנוקוצ, .רעכיּב ןשיװצ ---.פ .ח :,צערןק

 יקס--נָאק
 יקס--נָאק :טלהעצרעדרעּביא .ךאל'השעמ עשיכירג .ן5)1919

 .ז 18 .(83614) .רעטליװ .א .קורד ,?שנעמ ןוא רוטאננ גאלראפ ,װַאלסָאניועטַאקעי

 .ּפאק 50 .ּבוו 4 זײרּפ

 .ל ,אקטיװק
 .רעשאנ למעל -- .ן1919)

 .ּפאק 50 זײרּפ .ז 14 .(410)12) .דלעפנעש ףסוי םישרוי יד ןופ .קורד ,"גאלראפ רעוװעיקק ,װעיק
 : .זקע 0

 ."טע"רת, :לאניגירָא ןיא

 .3--2 .מונ .1919 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש, .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק --.ןעי רו ןל .נ :.צערןצ

 ,ן81 ,80 .ז

 .ל ,אקטיװק
 .לדנעוואק סאד -- .91

 ,(613)5) ."גאלראפ-סקלאפ רעשידיא, טפאשלעזעג עוויטארעּפאאק ,גרוּברעטעּפ ןיא) װעיק

 .ּבור 6 זײרּפ .ז 9 .(195427) -- עקּפאּפ

 .לש "ר .א :ןעגנונעכייצ

 ,טע"רת :לאניגירָא ןיא .ןטלאּפש ייווצ ןיא טקורדעג
 .1920 .(מ) .שז ,"גנודליּב ןוא רוטלוק, .קעטאילּביּב-רעדניק עטרירטסוליא -- .ש ט .ד (1 :.צער 13

 .שז ,ּבעל ןוא לוש. .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק --.ןעירוןל .נ (2 26 הפ .ז .(26--25) 3--2 .מונ

 .ן86 ,85 .ז .7--6 .מונ ,1919 .(ק)

 .ל ,אקטיװק

 | .עלעצעק סאד -- .ן191
 "גאלראפ-סקלאפ רעשידיאג טפאשלעזעג עוויטארעּפאאק גאלראפ ,גרוּברעטעּפ ןווא) ײעיק

 ,ּבור 6 זַײרּפ .ז 57 .(20615) ."גאלראפ-סקלָאּפ רעשיריא, יירעצעז

 .לש " ר .א :ןעגנונעכייצ

 .טע"רת : לאניגְרָא ןיא

 .1920 .(מ) .שז ."גנודליּב ןוא רוטלוק, .קעטאילּביּב-רעדניק עטרירטסוליא --.שט .ד (4 .צערב

 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש,, ,עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק---.ןעי רןל .ג (2 276 ,הֿכ .ז ,(26--25) 3 --2 .מונ

 .ן96 ,85 ..ז .7-- 6 .מונ ,9

 .ז לאטנעזאר

 .(66 ד ,רעדניק ראפ ךאלהשעמ) .םיוּב ס'והילא רעטנוא ...
 .ןיּפ .א| .ז 12 .(10415) ."ןעּבעל עײנ, גאלראפ ,ס ע ד א

 .לעקנע רפ קחצי :עליה

 יז .לאטנעזאר
 .(26 3 ,רעדניק ראפ ךאלהשעמ) ,לגיצ רעדנואוו סאד
 .ןיפ .א| .ז 12 .(100615) ."ןעבעל עײנ, גאליאפ ,ס עדא

 ,לעקנערפ קחצי :עליה
 יאזנז--9
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 .ז ,לַאטנעזָאר
 ,(6 4 .רעדניק ראפ ךאלהשעמ) .קיצומ ,.,

 .ןיּפ .א| .ז 20 .(10415) ."עּבעל עײנ, גאלראפ ,סערָא

 .לע קגע רפ קחצי :עליה

 ז לַאטנעזָאר
 .(א6 2 ,רעדניק ראפ ךאלהשעמ) .והאימ ...

 .ןיפ .א| .ז 12 .(10415) .ןעּבעל עיינ- גאלראפ ,סערָא

 .לעקנערפ קחצי :עליה

 יז ,לַאטנעזָאר
 ןאמניײט ש .א :עדערראפ .רעדניק ראפ ךאלהשעמ ,..

 .ןיפ .א) .ז .ןֿפפ} 12-.8--12--20--12- 12{ 12 .(10415) ."ןעּבעל עיינ. גאלראפ ;ס ע רָא
 .לע קגע רפ קחצי :עליה

 יז ,לַאטנעוָאר

 .((6 5 ,רעדניק ראפ ךאלהשעמ) ,ךאלּבלעק ייווצ טימ השעמ א .אנינ ןוא ינינ ..
 .ןיפ .א| .ז 12 .(415)10) .ןעּבעל עײנ. גאלראפ ,סערָא

 .לע קנע רפ קחצי :עליה

 יז ,לַאטנזָאר
 .(א: 1 ,רעדניק ראפ ךאלהשעמ) .עלעגיוו םאֹּב עלעגיצ סאד ...

 .ןיפ .א| .ז 12 .(109415) "ןעּבעל עיינ. גאלראפ ,טע רָא

 .לעקנע רפ קחצי :עליה

 יז לַאטנעוָאר

 .(25 6 ,רעדניק ראפ ךאלהשעמ) .רעמשטערק רעד ...
 .ןיפ .א| .ז 8 .(15,)10) ןעּבעל עײנ. גאלראפ ,סעדָא

 .לעקנערפ קהחצי :עליה

 .ש ןיסאר

 .(ןעמעָאּפ -רעדניק) תוישעמ-עּבאּב ..,

 .ּפאק 50 .ר 3 זײרּפ .ז 55 .(65617) ."ארוטלוק. יירעקורד ,"טפאשנסיוו- גאלראפ ,װא לסאנירעטאק

 יקסרימידאל װ רע ב :ןעגנוגעכייצ-טסקעט ןוא עליה

 קיטיוק --.ק יש (2 ;48 .ז .2 .מונ .1919 .(כ) .שז ,"טפנוקוצ. .רעכיּב ןשיװצ --.פ .ח (1 :.צערןט

 .ןקא ,73 .ז .11--10 .מונ .1920 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש. .עיפארגאילּביּב ןוא

 .מ ,ןַאמ סע װיר
 -רַאַאב .םגסטצ תץווג028 -- םילשמ סװָאלירק 20) .ךאלקינייא יד *עדייז,, רעד ...
 .רָאי 12--7 ןופ רעדניק עשידיא רַאפ טעּב

 ."טאלּבגאט. יירעקורד ,גרוּברעטעּפ ןיא םינינע עשידיא ראפ טַאירַאסימָאק :גַאלרַאפ ,גרוּברעטעּפ

 יזקע 10.000 .ּפאק 50 .ּבור 4זײרּפ .ז 40 (6817)

 ,םה רבא ,{ןעזייר}= א עא

 .(א5 22 ,קעטאילּביּב-לוש) .קירּבאפ יד .םיוּב רעד ...
 .ינרזעיאז .מ ןוא .א ײרעקורד ,"עגיל-רוטלוק. גאלראפ ןופ יירעצעז ,"גאלראפ רעוװעיק- ,װעיק

 .וקע 6.000 .פאק 25 .ּבור 2 זײרּפ .ז 22 .(119414)

 .רעדניק ראפ טצויקראפ

 ןשטיװָאניּבאר .שְו םכילע-םולש
 .(אל 11 ,קעטאילּביּב-לוש) .לרעסעמ סאד -- .ן1919)

 .(100414) .ןקינטָאּבאר| "טינטאּבאר. יירעקורד ,"גאלראפ-סקלאפ. ײרעצעז ,"גאלראפ רעװעיק- ,ועיק

 .ןזקע 8.00015 .ּבור 1 וײרּפ .ז 3

 ."טע"רת. :  לאניגירָא ןיא

 ן55 ,54 .ז .7--6 .מונ .1919 .שז ;"ןּבעל ןוא לוש. .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק ---ןע ירי| ל .נ :.צער ן
 גאןוז ---9
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 עטכישעגירוטארעטיל ןוא קיטיוק 5

 .נ רעדנעלסיוא 4
 ,(26 3 ,ןגָארפ טסנוק ןוא רוטלוק) .םזילאער ןשידיי ןופ ןכירטש-דנורג יד .ן19191*

 ,ּבור 18 זײרּפ .ז 152 .(9515) .דלעפנעש ףסוי םישרוי יד ןופ יירעקורד ,"גאלראפ רעוועיק. ,װעיק
 .זקע 0

 ."ם"רת :לאגיגירָא ןיא

 .9 = 8 .מונ .1920 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש . .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק--.תוב ש חמ -ל עּב :.צערןג
 .ן6--72 .ז

 יבצ ןאקשריה ,5
 .דנאּב רעטשרע .סנטייוורעד ןופ .ןדויטע -- ..1191*

 ."ןעגנודלעמ. ,יטלאהניא. .ז ןגנ} } 114 .(9 א 11 ."גאלראפ - סקלאפ רעשידיאי ,װעיק :
 .ּפאק 20 .ּבור 4 זײרּפ

 ;2 .ז .(369) 32 .מונ .7/| ,1919 .(ק) .צט ,"טייצ עיינ. .רעכיּב עיינ --.וװ א ק א װטיל .מ (1 :.צערּב

 .(319) 58 .מונ .7/+ 1919 .(ק) .צט ,"גנוטייצסקלאפ , .ןציטאנ עשירארעטיל --.ש טי װ א קאסיא .ד 2
 .ןק .ז .(320) 59 .מונ .8ֿ/צ |-2 .ז

 .א ,קאװטיל ,,6
 .עכָאּפע-הלּכשה רעד ןופ ןכירטש עשיראטסיה-רוטלוק .יקצעניל לאוי-קחצי -- .11919)
 ,(אפ 2 ,ןגארפ-טסנוק-ןוא-רוטלוק)

 ,בור 1 זײרּפ .ז 55 .(95414) .רלעפנעש ףסוי םישרוי יד ןופ יירעקורד ,"גאלראפ רעוועיק. ,וװ עי ק
 .זקע 5.000 .ּפאק 0

 ."טע"רת :לאניגירָא ןיא

 ,1919 .(ק) .שז ,"טלעוו-רעכיּב, .קיטסיצילּבוּפ ןוא קיטירק---יקסניצשעל בקעי (1 :צערו

 ,1919 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק --|ע י רו ןל .נ (2 218--70 .ּפש ,4--3 .מונ

 ,ןפ5 ,94 .ז .5--4 .מונ

 .מ ,וװָא ק ַא װ טיל ,7
 ,הּורמּוא ןיא -- .ן1919|

 ,(107417) .ינרזעיאז .א ןוא .מ רעדירּב ןופ יירעקורד ,"טייצ עיינ, יײרעצעז ,"גאלראפ-רעוועיק, ,װ עיק :

 .ןיזקע 2.00015 .ּפאק 75 .ּבור 6 זיירפ .ז 0

 ."טע"רת, :לאניגירָא ןיא

 .ןרעּבאכעמ ןופ דייררָאפ א טימ}

 -יקצאל .װ (2 22 .ז .(205) 38 .מונ ,14/) ,1919 .צט ,"טַײצ עיינ, .רעכיּב עיינ -- .ץ כ .מ (1 :.צערו

 ---.ד א װע ל .נ (3 ;30--26 .ּפש .2 .מונ .1919 .(ק) .שז ,"טלעוו-רעכיּב , ."הורמוא ןיא,--.ידל אטרע ּב

 15 .מונ .3/װ |-3 ;2 .ז .(215) 14 .מונ .1/|| ,1919 .(ק) .צט ,"גנוטייצסקלאפ. .הורמוא ןלאיצאס ןופ ךוּב סאד

 .ןק .ז .(216)

. . + * * | .8 

 גיל --ועירּת רמועּב ג"ל) .טַײצרָאי ןטירד םוצ .(גנולמַאז) .םכילע-םולש ..

 ,(טע"רת רמועּב

 .(13ל19) .קינטָאּבַאר יירעקורד ,'גַאלרַאפ סקלָאפ רעשידיא, יירעצעז ,"עגיל-רוטלוק, גאלראפ ,װעיק

 .ןיזקע 2.500} .ּבור 2 זײרּפ .ז 0

 .ןןטלאּפש ייוװצ ןיא טקורדעג .ראש ןפא טערטראּפ-םעכיילא-םעלאש}

 םוחנ םחנמ ןּב םולש--האוצ יד ;םכילע-םול ש--ןעווייצאמ רעד ףא טפירשפוא} : טלאהניא

 .מ .י ,יירלאטרעּבײק צאל .װ ,ןָאסלע גרע ּב דוד :קיטיוק ;(םֶכילע-םולש) ץיװאניּבאר

 ןַאדזַאק .ש .ח ,ועדנעלסיוא .נ ,ליזַײמ ןמחנ ,ןישורּבָאד .י ,גרעּבנעסײװ

 ןיײײט שפ ָאה .ד ,ָאק טיװ ק .ל :רעדיל .ינוע מש ,ץכ .מ :ןעגנווענירע

 רעכיּבלמאז 6

623 : * + * . | 
 -,רעטעּבראטימ וויטקעלאק -- טריטקאדער .ךוּבלמאז רעטשרע .גנאנפיוא ..

 .ּבור 35 זײרּפ .ז 132 .(119419) ."עגיל-רוטלוק, גאלראפ םאּב יירעצעז ,"עגיל-רוטלוק, גאלראפ ,װעיק

 .ןיזקע 5.0003

 .ןק א ּב ןר .י : עליה

9 -- 24111 



 (טיאיייע

 6 יין,"

 .ר,ר,ס.פ ןיא ךוב עשידִיי סָאד-ינטיװק .י ןוא רענטאר .ז 448

 + רעדיל -- ןאמ צרא װש ר ש א ;רעמוז א םענײא ןיא -- ןאסלעגרעב דוד :טלאהניא

 ןּבורגרעטנוא ןיִא -- .רתס נ רע ד ;רעדיל -- .סרוק .א ;רעױט םאּב -- ןאמגײטש שונײּב

 (רעדיל - .ףראש קיװדול ;ןטונימ ערעטױל ןיא --.ןײט ש פ אה .ד ;רעדיל - .קיגזער .ל

 ירד --- ןישורּבאד .י ;יאד גאמ --רע גניז .י י ;ועדיל-- ןרעטשנגראמ ןאיטסירכ

 --.קס װארטימיזד .א ;ײרעלאמ רעשירי רעד ןופ ןגעװ יד -- ןָאטנָארא .ּב --.קא ביר .י ;רעטכיד

 -(גאלארקענ) ןאמנייטש שוניײב . . . } ;(גאלארקענ) ןאמצראווש רשא --ןײט שפ אה .ד ;רענלימ השמ

0 1: -- . . 
 .גאט-רעדניק רעשיניארקואלא ..,

 .זקע 12.000 .ןיּפ .א| .ז 7 .(54 13) ."גאלראפ-סקלאפ רעשיריא , יירעקורד ,יײרעצעז ,װעיק

 .אקטיװק ן;לןל ,ןאמכיפ ןױק ,ּביל ינאמ ,ןישווּבאד ן.יק :רעריל :טלאהניא

2, 001 

 .ךוּב סעטייווצ .ךאנאמלא רעשירעלטסניק שירארעטיל .גניר-טסנוק ..,
 .ז 22 .(9ל415) ."רוטלוק, יירעקורד ,"שידיא , גאלרעפ ,וװ אק ר א כ

 .יק ציוװא נאי .ה :ןטעיגיװ ,יקציסיל .ל :עליה

 ּוראגאט טַאנארדניּבָאר ,שטיװָאל א גע ס .ז ,ש טײט ה ש מ :רעריל ,| :טלאהניא

 נהםי.ל .א ,עדיורּב .ג ,ןָאזועדארּב .מ ןײטשָאל ּב יבצ ,ינראשט .ד ןאמגנגיז .ק

 ,אקנעשטיניװ .װ ,גרעּבכָאח קרא 8 ,ןןאמגניז .ק :עזָאוּפ .װ ןיטײמ .י ,ּבולָאג .א
 ױגרעּבמָאנ .ד .ה ,ועגינ .ש ,תובש חמ-לע ּב :ןעלקיטרא .ֹוו .סיטקיװ .ס ,יקסװָאכײד .ם

 .ןטערטראּפ ןוא רערליּב .וש .רעקרדָאּבַאל ס .א ,לעקניפ ירוא ,ןײטשּפע אגכש

 ןלאירעטאמ עשיפארגָאָיּב .אוצ

 .ל ,יקצָארט ,2
 ,(א5 4 ,קעטָאילּביּב עשיטסינומָאק) סערָאשז ןַאשז ..

 .ּפאָק 20 .ּבור 1זײרּפ .ז 22 .(05614) .'טַאלּבגָאט. יירעקורד ,"טסינומָאק. גַאלרַאפ ,גרוּברעטעּפ

 .("...רעיראטעלארּפ.)

 .א יקסװאקּבאד ,3

 .(א5 3 ,עירעס עשיפארגאיּב) טכענקּביל םלעהליוו
 .ּבור 2 זײרּפ .ז 38 .(75412) ..זזטצםדמסס עטאקססזעס" ןקורד| ,"ןּבעל , גאלראפ ,ע װ קס אמ

 .א יקסוואקּבאד ,4

 .(אי 4 ,עירעס עשיפארגאיּב) .טכענק ּביל לראק ...
 .ּבור 2 זײרּפ .ז 44 .(79412) ."ריתע. יירעקורד ,"ןּבעל . גאלראפ ,ע וו קסאמ

 .סעמורפ ,5

 +ןטכענקּביל לראק ןגעװ עיצּולָאװער-רטנַאק רעשישטייד רעד ןופ ןּברק רעד ...
 .ןיפ .א| "06 .(? א 13) דעת. האת. 008. ,116387206 תסאצ607807 ,"ןּבעל . גאלראפ !ע וו קסאמ

 .ןראש ןפא רליּב סטכענקּביל לראק טימו

 .ש ,דלעפנעזָאר 8
 .(1910--1814 ,ערּת--דרּת) .ןוהטפוא ןוא ןעּבעל ןייז םולּבנעיליל ּבײל השמ ..

 דופתההעמס 0601060ש82 החמה ןהסחקססצמהוסאוג םקװססמסזומסמת אסנאתצ סעץסאהאת ם ?0ס6ס84א ,דא רגָא רטע ּפ

 .ּבור 8 זיירּפ .ז 67 .(10י20) ."טאלּבגאט. ײרעקורד

 -4--3 ,מונ .1919 .(ק) .שז ,"טלעוו-רעכיּב. .קיטסיצילּבוּפ ןוא קיטירק --יקסניצשעל ּבקעי :.צערו

 .ןק8---70 .ּפש

 .מ ,ראטקעּפס ,7

 ,(דליּב ן'טימ עיפארגאיּב ןייז ןוא) .גנוטסעפ ןיא ץרּפ .ק' .? טימ ...

 .ןיפ .א| .ז 80 .(100415) ."רוטארעטיל. ןגאלראפ}" ,ס ע ד א

 .ןדליּב ןוא עיִפארגָאַיּב יד :טלעפ סע}

 רך - . } .8
 טריגַאדער ןוא טלעטשעגפיונוצ .ןוב למַאז .רענטאר .ּב .מ ןופ קנעדנא םוצ ...

 .דנַאפ-רענטַאר םנופ

 : צנוו/ 1 --9
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 .מ וא .א רערירּב יײרעקורד ,"טייצ עיינ, .זעג .צקא יירעצעז ,"גאלראפ רעוועיק. ,וװ עק

 .זקע 3:000 .ּבור 9 זײרּפ .ז 94-| וצ .(109417)

 ,יקסװאקאװאנ הדוה י ןיזא ּב .מ :קיטסירעטקאראכ ןוא תונרכז ,עיפארגָאיּב :טלאהניא
 ףינא-ץ א ש .מ ,לעקניפ .א .ח ,קיװאכוס .ק ,ידלאטרעּבײקצאל .װ ,װאקא װטיל .מ

 עטכישעג .אש
 עטכישעג עשידִיי .1
 עטכישעג-רוטלוק .2

 עטכישעג עשידיי 1

 .מ .נ יקסלָאקינ
 .לַא טנעזָא ר .א ןופ שידיא ,לארשי קלָאפ עטלַארוא סָאד ..,

 .ז 207 .(11416) ."ריתע, יירעקורח ,טַאיײַאסימאק ןשידיא ןלַארטנעצ ןיפ ןּבעגעגסױרַא ,ע וו ק ס ָא מ
 .זקע 5.000 .ּבור 1235 זײרּפ

 .ן"1920, : עליה רעד ףא|

 .י ,סיסא ס

 רעטשרע רעד ןיא עה עשידנעלסור יד ןופ עגאל עשימאנאקע-לאיצאס יד .,.

 .טרעדנוהראי ןעט-19 ןופ טפלעה
 ומה העגס 001:6088 תוזצ םםסמעטטיעקנגסוגגזצ1 חזמסס86:11611118 אזסנאחש סמץס:12121 םסססאא ,דארגארטע5

 בור 8 זײרּפ .ז 64 .(11ל819) ."טאלּבגאט, יירעקורד

 ,"טלעוו-רעכיּב, .דנאלסור ןוא עניארקּוא ןיא קיטסיצילּבוּפ עשיריי יד -יקסניצשעל .י :.צערק
 .|24 ,23 .ז .1 .מונ .1922 .עשראוו .שז

 .ש ,דהלעפנעזאר
 ןאזניועל רעּב-קחצי זיּב ןאוסלעדנעמ השמ ןופ ןעדוי ייּב גנוגעוועּב-הלּכשח יד ...
 .דלעפנעזאר .ש ןופ (1820--1150)

 ץזבה םנעזס 001160י:88 הננז מה סממססיזק61111:/ חס 061 61111 21 אס? י} סג 6:1111 12 ךסססננ ,דא רגא רטעּפ

 .ןיפ .א| .ז 72 .(1119) ,?טאלּבגאט,/ יירעקורד
 .1919 .(ק) .שז ,'טלעװ-רעכיּב  .קיטסיצילּבוּפ ןוא קישירק --יקסניצשעל בקעי :.צערןק

 ו .ן18--70 .ּפש .4--3 .םונ

 עטכישענ רוטלוק 2
 י ןי קרָאװד

 .דנַא ןוא ןילרעּב ךָאנ גנולקיווטנא ןוא טרוּבעג ןייז .ךוּב סאד ...
 .ז ן2| +- 53 .(417)9) .רעטליוו .א יירעקורד ,"שנעמ ןוא רוטַאנ; גאלראפ ,װַאל סָאנירעטַאקעי

 .ּפאק 20 .ּבור 3 זײרּפ .?גאלאטאק, ןוא ?טלאהניא,

 .איקסרימידאל װ .ּב :עליה

 .ש גרעבשרלצה

 .קילּברעּביא רעניימעגלא .רוטלוק רעכילשנעמ רעד ןופ ּביוהנא רעד ...
 עּכהתמואהס 06-88 הנה ץהסחעססצקגטסעחננ םקססמסזגסועזה גזסנאגצ סעקסאאא ע ?סססעא ,דא רגארוטע ּפ

 .ןיפ .א| .ז 36 .(11419) ."טאלּבגָאט, יירעקורד

 ,.ש ,גרעּבש רעה

 ןוא גנודליּבטסבלעז רַאּפ ךּוּבלעמַאז א .רוטלּוק רעכילשנעמ רעד ןופ ּבױהנָא רעד ...
 טצעזרעּביא .גרעּבש רעה .ש :שיסור ףיוא טלעטשענפיונוצ .ןעגנוזעלרָאפ-סקלָאפ
 .וװ ַא ק ר ַא מ .א .רד טּפירקסונַאמ ןופ

 עכההוגס 00-28 התמא ץפסחעססצקפאסנעעה ג0006261װ0תת גוס?טג} סםעסהאע ת 10ססעע ,דארגָארטעּפ

 .ּבור 15 זײרּפ ."לטעצ-רידנאמקערא .ז ןכ|-| 243-|-טו .(11418) .?טַאלּבגָאט , ַײרעקורד

 .ש ,גרעּבשרעה

 רעד ןופ גנוּבירשעּב עטסקעז ?טּבױלגעג שנעמ רעטלַארוא רעד טָאה סָאװ ןָא ...
 ,"רוטלוק רעכילשנעמ רעד ןופ ּביוהנא רעד; :עירעס

 11328826 00-88 גתנת ןהסחקססצקעהמסעעגג 11000תסנסנעג1 גזסלאהצ סםץסהאע ם 2000סע4 ,דארגארטעפ

 .ןיּפ .א| .ז 31 .(11418) ."טַאלּבגָאט יירעקורד

 .ןדפ .ז .2--1 .מונ .1919 .גרטּפ .שז ,"טלעוו יד. .עיפארגאילּביּב--.ב : .צעדְוּפ

 לא ---+9
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 .ר.ר.ס.פ ןיא ךוּב עשידִיי סָאד-ינטיװק .י ןוא רענטאר ;ז

 "טו ש .ש ,גרעבשרע ה

 גנוּביײרשעּב ענעּביז .ןעלקיווטנע ןּביוהעגנא ךיז טאה ךארּפש-טפירש יד יוזא יװ ...

 ,."רוטלוק רעכילשנעמ רעד ןופ ּביוהנא רעד , :עירעס רעד ןופ
 עטתמוגעס 00-28 תתה םתתסחמס00ק8046042 חקס006ח0401:42  אסתסצצ סעץסאאא עם 1006ע4ח ,רַא ר גא רט ע פ

 ,ןיּפ .א| .ז 16 .(11718) .?טאלּבגָאט , יירעקורד

 .ןלּפ .ז .2--1 .מֹונ ,1919 .גרטּפ .שז ,?טלעוו יד, .עיפארגאילּביּב ---.ּב :,צערןפ

 .ש ,גרעּבשרעה

 -נא רעד ןוא גנונעדרא עכילטפאשלעזעג יד ,ןשנעמ ןטלארוא םאּב עילימאפ יד ...
 רעד ןופ ּביוהנא רעד, :עירעס רעד ןופ גנוּבײרשעּב עטרעפ ,הכולמ א ןופ ּביוה

 ,"רוטלוק רעכילשנעמ
 תּבהבחעס 06-88 תמת ץהסחמססױץגמסוװתאה תחמססמסזתסאעג וזסנוחצ סםקסתאאג ם 100044 ,דארגארטעּפ

 : .ןיפ .א| .ז 16 .(1118) ."טאלּבגָאט, יירעקורד

 .ןלפ .ז .2--1 .מונ .1919 .גרטּפ .שז ,"טלעװ יד, .עיפארגאילּביּב .ּב :.צערןֿ

 .פ יקסרָאגָאמלָאח
 -אנ רעד סימ;וךיז טלגנַאר שנעמ רעד ױזַא יװ) ."סולינ ןופ הנּתמ א-- םירצמ, ...

 ."רוטלוק רעכילשנעמ רעד ןופ ּבױהנָא רעד , :עירעס רעד ןופ .(גנולהעצרע) .(רוט
 ןובהתהעה 00-88 תתה ץהסחץססױקםװסוווה חמס0061061142 יסנ:אתצ סעקס2װ4 8 106044 ,דא רגארטעּּפ

 .ןיּפ .א| .ז 23 .(119418) "טאלּבגָאט , יירעקורד

 .ןדד .ז 2--1 .מונ .1919 .גרטּפ .שז ,"טלעוו יד, .עיפארגאילּביּב --.ּב :.צערופ

 .ּב .ל ,אניק װא כ
 --שיסור ןופ טצעזעגרעּביא .רעזייה ןעיוּב טנרעלעגסיוא ךיז ןּבאה ןשנעמ יוזא יװ ..,

 ' (ארדבכאל װ .}

 ,116ױ806 גתסאץסס|ס" ןקורד| ,םינינע עשידיא ראפ טאיראסימאק רעלארטנעצ : גאלראפ ,עװקסאמ
 .("...רעיראטעלארּפ,) .ּבור 5 זײרּפ .ז 96 .(99א14)

 .יליװרע'ד
 ,(עגַאלפיוא עטייוצ) ןירעּפ ל-י'ה' 5 ךרוד טײיּברַאַאּב .ןטייצ עקילאמַא ןופ ...

 .ּפאק 60 .ּבור 4 זײרּפ .ז 94 .(105414) ."שנעמ ןוא רוטאנ, גאלראפ ,װ ַאלסָאניועטַאקעי

 .איקסרימידאל װ וע ּב :עליה

 ..א .ַאװָאנַאדיַאקו
 רעד ןופ ּבױהנָא רעד, :עירעס רעד ןופ .(גנולהעצרע) .שנעמ רעד ןוא רעייפ סָאד ...
 ַאװָאנַאדי ַאק ךאנ ."רוטלוק רעכילשנעמ

 ןעמתהמגתס 06-88 תהא עפסחעססדזץװהװסגאה חקסס86ז068ע22 וס:אהצ סמקסעצאאע ת תסססעאצמ ,דארגארטעפ

 .ןיּפ .א| .ז 30 .(11419) ."טאלּבגָאט, יירעקורד

 .ןֿפ .ז .2--1 .מונ ,1919 .(ק) .שז ,"טלעוו יד, .עיפארגאילּביּב ---.ּב :.צערןפ

 ןינ ןיקאּבורו
 ערעדנא לעיפ טלקיװטנע ךיז ןּבאה ריא ןופ יוזא יװ ןוא ךארּפש עטלארוא יד ..
 רעכילשנעמ רעד ןוֿפ ּביוהנא רעד, :עירעס רעד ןופ גנוּבײרשעּב עטפניפ .ןכארּפש

 : ."רוטלוק
 הבההאמס 06-88 הוא תהסמװססדמהמסמעאא זעססתסתוסאמה רזס:אבצ ספקסהאע 8 'ס0ססאא ,ד א רגא רטע ּפ

 .ןיפ .או .ז 15 .(11419) ."טאלּבגָאט. יירעקורד

 .ןלפ .ז .2--1 .מונ .1919 .(ק) .שז ,"טלעוו יד, .עיפארגאילּביּב ---.ּב :.צערְוּפ

 ..נ ןיקאּבורנו

 עכאּפע-ןייטש עיינ יד) טשרעדנאעגרעּביא ךיז טאה ןעּבעל עטלאדוא סאד יוזא יװ ..
 רעד ןופ ביוהנא רעד, :עירעס רעד ןופ גנוּביירשאּב עטירד .(עכאּפע-לאטעמ יד ןוא

 ףיקאּבור ךאנ ."רוטלוק רעכילשנעמ
 תמתההגס 0616088 ,ענניז ןהטתמססדיקמ1צס1111 7 זזחססמסנוסדזאצ רזסנאהש ספעסאז ט ?ססטאמ ,דא רגארטעּפ

 .ןיֿפ .א| .ז 30 .(11919) ."טאלּבגָאט, יירעקורד

 .ןקפ ,78 .ז .2--1 .מונ .1919 .(ק) .שז ,"טלעוו יד. .עיפארגאילּביּב ---.ּב :.צערןּב
 כי ---19
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 ן.ג ןיקאּבור|
 .(עכאּפע-ןייטש רעד ןופ ןעשנעמ יד) .טּבעלעג ןעשנעמ עטשרע יד ןעּבאה יוזא יװ ,..

 ."רוטלוק רעכילשנעמ רעד ןופ ּביוהנא רעד, :עירעס רעד ןופ גנוּביײרשעּב עטייווצ
 ןיקאּבור ךאנ

 13תה:ע6 00146טױמה החצ םהסחקססקהסמע זזמססמסומסעצז אסנפהצ סממסאזג ם ?סססעז ;ד א רגא רטעּּפ

 .ן.ּפ .א| .ז 23 .(119419) .?טאלּבגָאט. יירעקורד

 .ןקֿפ .ז .2--1 .מונ 1919 .(ק) .שז ."טלעוו יד. .עיפארגאילּביּב ---ּב :.צערֶוּב

 ןינ ןקקאבורו
 יד ןעזיװװעּב ךיז ןעּבאה סע או ןוא ןעװ --ערעזנוא דרע יד זיא טלא יװ ,.
 רעד ןופ ּבביוהנא רעד; :עירעס רעד ןופ גנוּבײרשעּב עטשרע .ןעשנעמ עטשרע

 ' ףיקא בור ךאנ ."רוטלוק רעכילשנעמ
 יי 00166:188 נז םםסעמססיקםוגסוע תץססתסנגסוע2 אסנאה}צ סמקסהאצ 8 2060 ,ודארגארטעּּפ

 .ןיּפ .א| .ז 15 .(1119) .?טאלּבגָאט , יירעקורד

 .ןק7 .ז ,2--1 .מונ .1919 .(ק) .שז ,'טלעוו יד, .עיפארגאילּביּב --.ב :.צערְוּֿ

 : עי )

 יא .הפוקּת-ייטש רעד ןיא ןּבעל ןכילשנעמ ןופ רעדליּב .הפּוקּת-ןײטש יד ,.
 .יק סמאק .י .מ :שיסור ןופ טצעזעגרעּב

 דעת. הוח. 06נװ. 4116422206 ,םינינע עשידיא ראפ טאיראסימָאק רעל ארטנעצ : גַאלרַאפ ;עע וו ק ס אמ

 .ן.פ .א| .ז 23 .(99614) עסאקססעפס",

 : עיפארגָאנט/ .שינעטנעק-טנאק .אוו

 .פ ןירעּפלײה
 ןירעּפלײה .פ ןופ טעּברַאַאּב .ןעיגלעּב ןוא דנאלאה -- 13

 יז 34 .(95614) .רעטליוװ .א ירעקורד ,"שנעמ ןוא רוטאנ; גאלראפ ,װַאלסָאנירעטאק עו

 .ןטרירטסויליא .ּפאק 35 .ּבור 2 זײרּפ

 .איקסרימידאל װ רע ּב :ןעגנונעכייצ

 ,ןשטיוועלעשמיש קהבי ןוא ןידג רוד/ 0 ,יב צר ןב ןוא ןוירוב ןב

 ,גנורעקלעפַאּב ,עיפארגָאעג .טראוונעגעג ןוא טייהנעגנאגראפ ןיא לארשייץרא ...
 .עירטסּודניא ןוא לדנַאה ,טפַאשטריװ-דנַאל

 .ּבור 13 זײרּפ .ז 180 | 1 .(420)12) ."ןעּבעל עַײנ סָאד, ַײרעקורד |ןוא| גאלראפ ,סעד א
 ."גאלראפ םנופ גנוקרעמנָאג ;םיר ּב חמ -- ?טראװואפ, ןיש אח .א -- "לארשי-ץרא, :טראווראפ

 .ןסעגאלַײּב 4 טימ|

 (רעזעִיגילער) רָא לקלָאפ .צווו
 .נ ח ,קילאיב ןוא .ח ? ;קצינבארו
 ,םילשמ ,ןעדנעגעל ,ןעגאז ,ןעננולהעצרע עכילמיטסקלאפ .תודגא עשידוי יד -- .ן1919)
 ןוא טייּבראאּב ,םישרדמ ןוא דומלּת ןופ ןּבילקעג .רעטרעװכירּפש ןוא ןעמזיראפא
 .דנאּב רעטייוצ .קילאיּב .נ.ח ןוא יקצינבאר .ח .י ךרוד טלאהניא ן'כאנ טריּפורג

 .ּבור 12 זײרּפ .ז 4 .(109617) .?הירומ, סופד ,ה סידוא

 .?טע"רת, :לאניגירָא ןיא

 .נ .ח ,קילאיּב ןּוא .ח .י ,יקצינבאר
 ןשיאערּבעה ן'כאנ םישרדמ ןוא דומלּת ןופ ןעּבילקעג ...תודגא עשידוי יד -- ,{1919)
 .קילאיּב .נ .ח ןוא יקצינבאר .ח .י ךרוד טריּפורג ןוא טייּבראאּב ,"הדגאה רפס;
 ,דנאּב רעטירד

 .ּבור 10"זײרּפ .ז 150 .(109617) ."הירומ , קורד ;ס ע דא

 ,"טע"רת, :לאניגירָא ןיא

 אצ, או; אשוו---9 א
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 גנּויוּבנטאר .רוטארעטיל-ייטראּפ .קיטילָאּפ

 קיטילָאּפןרעסיױא .1
 קיטילָאּפ-ןרעניא .2

 קיטילָאּפ-ןרעסיוא 1

 .ג ןיראכוּב
 .עיצולאווער-טלעוו יד ןוא דנאלסור ןיא טַאירַאטעלארּפ ןופ רוטַאטקיד ...

 .ז 21 .9לא16) ."ןָאפ עשיטסינומאק, יירעקורד ,(א6 2) ."טלעוו עשיטסינומאקג גאלראפ ,װעיק

 .זקע 3.000 .,(*...רעיראטעלארּפ ,) .ּבור 7 זיירּפ

 .ג ןיראכוּב
 .עיצוילאווער-טלעוו יד ןוא דנַאלסור ןיא טַאירַאטעלארּפ ןופ רוטַאקקיד ...

 יא ץ08יאמ10660 801מטמופֹו 6261 ---ןליוּפ ןיא ײטראּפ-רעטעּברא רעשיטסינומאק רעד ןופ עּבַאגסיוא ,{5- )

 .("...רעיראטעלארּפ,) .ן.ּפ .א| .ז 21 .(9}א16) עז 20טט10626) 1015.

 .נ ,העיװאניז

 םעד וצ) טַאירַאטעלָארּפ רעלאנָאיצאנרעטניא רעד ןוא עיצולָאװער עשיסור יד ...
 .(דנאלסור ןיא שינערעקרעּביא רעשיראטעלארּפ רעד ןופ גָאטראי ןטייווצ

 -ומאק רעד ןופ טעטימאק-לארטנעצ םאּב סעיצקעס עשיריא ןופ ארויּב-טּפיױה ןופ עּבאגסיוא ,װעיק
 עשיטסינומאק, יירעקורד ,(א: 8) ."טלעוו עשיטסינומאק, גאלראפ ,עניארקוא ףױא (.שלאּב) ײטראּפ רעשיטסינ

 .זקע 3,000 .(*...רעיראטעלארּפ. .ןיפ .א| .ז 23 .(11416) ."ןאפ

 .יקסראק) י ,יקסװעלכראמ
 .עיצולאווער-טלעוו יד ןוא ןלױּפ ...

 -ומאק רעד ןופ טעטימאק-לארטנעצ םאּב סעיצקעס עשידיא ןּופ ארויּב-טּפױה ןופ עּבאגפױא ,װ עיק

 ."ןאפ עשיטסינומאק. יירעקורד ,"טלעוו עשיטסינומָאק. גַאלרַאפ ,עניארקוא ןיא (.שלאּב) יײטראּפ רעשיטסינ

 .זקע 3.000 .("...רעיראטעלארּפ.) .ּבור 10 זײרּפ .ז 41 .(9א13)

 ."קסראק) י ,יקסװעלכראמנ
 .עיצולאווער-טלעוו יד ןוא ןלױּפ ...

 .ןיז 39 .(9ל413) .ןליױּפ ןיא ייטראּפ רעשססינומאק רעד ןופ עּבאגסיוא ,ןפ. 1.}

 קיטילַאּפ-ןרעניא 2

 + ןידאכוב
 ! סיוא רעה !ןרעטעּברא ...

 -ומאק רעד ןופ טעטימאק-לארטנעצ םאּב סעיצקעס עשיריא ןופ ארויּב-טּפיױה ןופ עּבאגסיוא ,װועיק

 עשיטסינומאק- יירעקורד ,"טלעוו עשיטסינומאק, גאלראפ ,( )5  .עניארקוא ףיוא (.וועשלאּב) ייטראּפ רעשיטסינ
 .זקע .3.000 .("..."רעיראטעלארפ.) .ּבור 3 זײרּפ .ז 12 .(9נא14) ."ןאפ

 .ח ,רעּב
 .(קעטאילּביּב עשיטסינומאק עשידיא) ..םזיװעשלָאּב ןגעװ עדנעגעל יד ...

 .11.םה עטח. 210011+ ,םינינע עשידיא רַאפ טַאיראסימאק ןלַארטנעצ םעד ןופ ןּבעגעגסױרַא ,ע וו ק ס ָא מ
 ו .זקע 5.000 .(...רעיראטעלארּפ.) .ּבור 15 זײרּפ .ז 48 .(9לא4
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 .א יַאטנָאלַאק 8
 .עכולמ עשיטסינומאק יד ןוא עילימאפ יד ...

 יז 19 .(95414) ."ןָאפ עשיטסינומאק. יירעקורד ,('+ 3) ."טלעוו עשיטסינומָאק. גַאלרַאפ ,װעיק

 .זקע 3.000 ,"...רעיראטעלארּפ,,) .ּבור 7 זײרּפ

 :רוטארעטיליײטראּפ עשיטסינומָאק 3

 קיטילָאּפ-יײטראפ רעד ןופ סעגארפ עניימעגלא (8

 םזינינעל (/

 סעמארגָארּפ ,ןטוטאטס (ס

 גוימָאק (4

 קיטילָאּפ-ייטראּפ רעד ןופ סעגארפ עניימעגלא (4

 .ג ןיראכוב6 9

 ,םזיראטנעמאלראּפ ןגעו עגארפ יד ןוא ייטראּפ עשיטסינומאק יד ..+

 רעד ןופ יירעקורד ,.ּפ .ק .ר אּב סעיצקעס עשיריא יד ןופ אוויּב-ןאיאר ןופ גאלראפ ,קסּבעטי װ

 ןיז 15 .(90616) ."ןועטש רעד, גנוטייצ

 י יקסנעשזארּבאערּפ ןוא .נ ןיראכוּב 0
 ןופ םארגָארּפ רעד ןופ גנורעלקרעד ערעלוּפאּפ א .םזינומאק םנופ תיּב-ףלא רעד ...
 .לאטנעזאר .א ןופ שידיא (רועשלאב יײטראּפ רעשיטסינומָאק רעשידנעלסור רעד
 ,(06 1 ,קעטאילּביּב-ייטראּפ)

 -ומאק גַאלרַאּפ ,םינינע עשיריא ראפ טַאירַאסימָאק ןלַארטנעצ םעד ךרוד ןּבעגעגסיױרא .עוװק סאמ

 ('..רעיראטעלָארּפ,)) .ן.יפ .א| .ז 353 .(11,18) .11.88 צעח. 3 ן. 0. 8. צ. "טלעװ עשיטסינ

 .ג .העיװַאניז 64

 .(ןסיזעט) ןענייאראפ עלענאיסעפארּפ יד ןוא ייטראּפ יד ...
 .ו 15 .(9614) ."ןָאפ עשיטסינומאק. יײרעקורד ,(א 1) ."טלעװו עשיטסינומָאק, גַאלרַאפ ,װעיק

 : .זקע 3.000 .("...רעיראטעלארּפ,) .ּכור 5 זײרּפ

 םזינינעל (ט

 .ינ ןינעל .2
 ןגעו ,ליט ןיא רעטעּברא יד ןופ טייקשידלעה רעד ןגעװ) ּביוהנא רעסיורג רעד ...
 .(םיסָאּבאש עשיטסינומאק יד

 -ומאק רעד ןופ טעטימאק-לארטנעצ םאּב סעיצקעס עשידיא ןופ ארויּב-טּפיוה ןופ עּבאגסיוא ,װעיק

 -ומאק. יירעקורד ,"טלעוו עשיטסינומאק, גאלראפ ,(א: 13) .עניארקוא ןיא (.וועשלאּב) ייטראּפ רעשיטסינ

 .זקע 3.000 .(*...רעיראטעלארּפ,) .ּבור 7 זײרּפ .ז 32 .(119617) ."ןאפ עשיטסינ

 .ג ןינעל 3
 .טַאירַאטעלַארּפ םנּופ רּוטַאטקיד יד ןוא גנולמאזראפ-סגנודנירג רעד ןיא ןלַאװ יד ...
 .סילעאכימ ךרוד טצעזרעּביא

 ."טַאלּבגָאט. יײרעקורד ,גרוּברעטעּפ ןיא םינינע עשידיא ראפ טַאירַאסימאק ; גַאלרַאפ וגגרוּברעטע5ּפ

 .ּבור 12 זײרּפ .ז 4 .0614)

 .נ ןיגעל 4
 .טאיראטעלארּפ םנופ רוטאטקיד יד ןוא גנולמאזראפ-גנודנירג רעד וצ ןלאוו יד ...

 רעד ןופ טעטימאק-לארטנעצ םאּב סעיצקעס עשידיא ןופ ארויּב-טּפיוה ןופ עּבאגסיוא ,וװ ע י ק

 ײרעקורד ,"טלעוו עשיטסינומאק, גאלראפ ,(22 14) .עניארקיא ןיא (.וועשלאּבכ) יײטראּפ רעשיטסינומאק

 .זקע 3.000 .("...רעיראטעלארּפע) .ּבור 7 זײרּפ .ז 28 .(9,14) ."ןאפ עשיטסינומאק.

 יװ ,ןינע לן* ,5
 ,סנרעטעּברא ןופ ראפפיונוצ ַא ףיוא עדער א ..י

 -ומאק רעד ןופ טעטימאק-לארטנעצ םאּב סעיצקעס עשידיא ןופ ארויּב-טּפיוה ןוכ עּבאגסױא ,װעיק

 ײרעקורד ,"טלעו עשיטסינומאק. גאלראפ .(א: 6) .עניארקוא ףיא (.וועשלאּב) יײטראּפ רעשיטסיג

 .ן.זקע 3.000 .ז 13 .(11418) ."ןאפ עשיטסינומאק.
0--1 
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 .װ ןינעל 6
 רּבאקעד 3 .ץנערעפנָאק-ייטראּפ רעדנעלסורלא רעד ףיוא ןינעל 'כ ןופ עדער יד .

: ,9 

 -ומאק רעד ןופ טעמימאק-לארטנעצ םאּב סעיצקעס עשידיא ןופ ארויּב-טּפיױה ןופ עּבאגסיוא ,װעיק

 ."ןָאפמָאק, קורד ,"טלעוו עשיטסינומאק, גאלראפ ,(06 9) .עניארקוא ףיוא (.ועשלָאּב) ײטראּפ רעשיטסינ

 .זקע 3.000 .("...רעיראטעלארּפ ,) .ּבור 7 זײרּפ .ז 24 .(9414)

 .ּב .ל ,װוענעמַאק ,7

 .ןינעל .וװ ןוא דנאלסור ןיא ייטראּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ עטכישעג יד ..
 ."טַאלּבגָאט, יירעקורד ,גרוּברעטעּפ ןיא םינינע עשידיא רַאפ טַאירַאסימָאק :גַאלרַאפ ,גרוּברעטעּפ

 .ּבור 12 זײרּפ .ז 80 .(9/14)

 סעמארגָארּפ ,ןטוטאטס (6

 .ג ןיראכוּבי .8
 .(קעטאילּביּב-עשיטסינומאק עשידיא) .(סעקיוועשלאּב) ןטסינומאק יד ןופ םארגארּפ יד ..

 11 88 עת. 2614:11/ ,םינינע עשיריא רַאפ טאיראסימאק ןלַארטנעצ םעד ןופ ןּבעגעגסיורא ,ע וו ק ס אמ

 .ןיזקע 5.000 .ז 130 .(18

 .ג ןיראכוב 9

 -ומאק) יטב ײטראּפ רעשיטסינומאק רעדנעלסור רעד ןופ םארגארּפ ...
 .(קעטאילּביּב עשיטסינ

 .(9לא14) .יירעקורד-ןטאר עשידיא עט-1 ,גנולײטּפָא רעוועיק .גַאלראפ-הכולמ רעשיניארקואלא ,װעיק

 .בור 40 זירּפ .ז 4

 .|"1921. : עליה ןפא|

 ..ּב) .ּפ .ק .רֶויי .0

 .(סעקיוועשלאּב) ייטראּפ רעשיטסינומאק רעשידנעלסור ןופ טוטאטס ...
 -ומאק רעד ןופ טעטימאק-לארטנעצ םאֹּב סעיצקעס עשיריא ןופ אוויּב-טּפיײה ןופ עּבאגסױא ,װעיק

 .ןיוקע 5.000 .ז 32 .(9411) ."ןאפ עשיטסינומאק- יירעקורד ,עניארקוא ףיוא (.וועשלאּב) ייטראּפ רעשיטסינ

 גוימָאק (4

 יי יא יד
 לאנאיצאנרעטניא-טנגוי ןשיטסינומאק םעד ןופ סענאקאט יד ןוא םארגארּפ יד ..
 .(26 10 ,קעטאילּביּב-טנגוי)

 רעד. גנוטייצ רעד ןופ יירעקורד ,דנאלסורסייוו ןוא עטיל ןופ דנאּבראפ-טנגוי ןופ גאלראפ ,קסנימ

 ,16) ."ןרעטש איר סה .ןיזקע 5.000 .ז 16 2

 : ןעײטראּפ עשיטילָאּפ ערעדנא 4

 .(.ס .ס ןוא .ס י) "עטקינײראפ.}) ,2

 -סילאיצאס רעשידיא רעטגינייאראפ רעד ןופ גנוטאראּב עשידנאּבראפלא עט יי וו צ .

 .סעיצולאזער .(1920 2/5-- 28/4) יײטראּפ-רעטעּברא רעשיט

 ."ארוטלוק. יירעקורד ,טעטימאק רעװאלסָאנירעטאקעי ןופ עּבאגסיוא !ןוואלסאנירעטאקעי) לע מא ה

 .("...רעיראטעלארפ.) .ז 15 .(11 5

 קו יט יד
 -אמ .עניארקּוא ןיא טאיראטערקעס רעלאנאיצאנ רעד ןוא עימאנאטווא עשידיא יד ...
 -עשט .ַא ,דלעפנירג .י ןאמסארג .מ :טריגאדער .ןטנעמוקאד ןוא ןלאירעט
 ןאמטכעש .י ןא יקצאל .װ ,רעװאקיר

 ,ּבור 78 זיירפ .ז |384) 8-|-46-} 330 .(119618) *גַאלרַאפ-סקלָאפ רעשידיא. ַײרעקורד ,ַײרעצעז ,װ עי ק
 עלאנָאיצאנ עניילק יד .וצ ,תולהק יד .וװ ,ןעמָארגָאּפ יד .װ .דנא ןוא עטכישעג ,המדקה ו:ט לא הניא

 .(.לג ,ד .א ןטוטאטס ,ןטקעארּפ-ץעזענ) ךוּב םוצ תופסוה .שוו ּועיפאַרגָאילּביּב .שו ,קינָארכ .ש ,גנולמאזראפ
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 5 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאַילּביּב

{. 
 .(עקידנסעּברא עשידיא יד וצ ווירּב א) !גּונעג --.|1920|

 רעקסירּב .מ ןופ יירעקורד ,טעטימאק-טּפיױה ."ןססאמ עדנטעּברא עשידיא יד ןופ דנאּבראפג ,װעיק

 .ןיּפ .א| .ז 8 .(99416) .קאינרעשט ןוא

 רעטעּברא ןוא טעּברא .וז

 גנוגעוואּב עלענַאיסעּפָארּפ .1
 ןצנערעפנָאק-רעטעּברא עשיייטראּפמוא .2

 גנוגע װאּב עלענָאִיסעפָארּפ .ן
 7 בו 6 שא 1

 ןפא רעוט עשידיא ןופ ראפנעמאזוצ ןשידנעלסורלא ןטשרע םעד ןופ סעיצולאזער ...
 ,1920 ילוי 16--26 םעד ,עוװקסאמ ןיא גנודליּב ןוא רוטלוק עשיטסילאיצאס ןופ טיּבעג

 ,טאיראסימָאק--ג.ודליּב ןלארטנעצ םעד אּב גנולײטּפא רעשידיא רעד ךרוד ןּבעגעגסױרא ,עװק סאמ

 -אטס. ןוא "עיפארגאטאפ. .ז |4} | 28 .(13 }א 21) צמח. צז. ן. 0.4. א. ,"טלעװ עשיטסינומאק. ,גאלראפ
 ."ןטלאטשנא-ןרעל עשידיא ןופ סעידעי עשיטסיט

 ןצנערעפנָאק-רעטעּברא עשִיײטראפמוא 2
9 

 9--4) ןסולשאּב עריא ןוא ועיק ןיא ץנערעפנאק-רעטעּברא עשיאײטראפמוא ..
 .(1920 לארוועפ

 -ומאק רעד ןופ טעטימאק-לארטנעצ םאּב סעיצקעס עשידיא ןופ ארויּב-טּפיױוה ןופ עּבאגסױא ,װעיק
 -ומאק. ײרעקורד ,"טלעוו עשיטסינומאק, גאלראפ ,(א! 11) .עניארקוא ןיא (.וועשלאּב) ייטראּפ רעשיטסינ

 .("...רעיראטעלארּפ) .ּבור 10 זײרּפ .ז 28 .(99614) ."ןאפ עשינסינ

 עיצארעּפָאָאק .ווז

 .לראש ,דישז
 -אילּביּב עויטארעּפָאָאק) .ןיּבָא ד .ש - שידיא .עיצארעּפאאק ןופ טפנוקוצ יד ..
 .(66 1 ,ןגארפ עוװויטארעּפָאָאק עניימעגלא : עירעס עט-4 .קעט

 רנאּבראפ-טנגעג רעוװעיק םייּב יירעצעז ,דנאּבראפ-טנגעג ןוװיטַארעּפָאָאק רעוועיק ןופ גאלראפ וועיק

 .ּבּוו7 .  זײרּפ .ז 30 .(115,17) ."זויאסרָאגָאק.

 .מ יקסװַָאנאראּב-ןאגוט
 .קעטאילּביּב עװװיטארעּפָאָאק) .ףיט ש .נ- שידיא .עיצארעּפאאק סניוזא זיא סאוו ..;

 .(66 2 ,ןגארפ עוויטארעּפָאָאק עניימעגלא :עירעס עט
 .ןיִפ .א| .ז 32 .(417)11) ."זויאסרָאגָאק. רנאּבראפ-טנגעג ןוויטַארעּפָאָאק רעוועיק ןופ גאלראפ ,װעיק

!6 : 
 ראפ טפאשלעזעג גרַאװיור ןוא דאלקס עוויטארעּפָאָאק (תונקת) טוטאטס --.ן1920|
 .סערַאטסוק ןוא תוכאלמ-ילעּב

 רעשיריא- יירעצעז ןוא יייטקירד ,דנַאּברַאפ-טנגעג ןוויטַארעּפָאָאק רעוװעיק ןופ עּבַאגסױא ,װעיק

 .ז 24 .(129,18) ."גאלראפ-סקלאפ

 ."ףרת. :לאניגירָא ןיא

 גנודליּב ןוא רוטלוק .ןש
 סעגארפ עניימעגלא .1
 קידָאטעמ .2
 רעלקפוטילָאּפ .3

 טעּברא-גאלראפ .
 ענעדישראפ 5
 אב

 ע 1{, 1גת-1/0



 .ר.ר.ס.פ ןיא ךוּב עשידִיי סָאד-ינטיוװק .י ןא רענטאר .ז 2560

 םלנארפ עבַײמענלא

 יי * }| 0
 -ארעּפָאָאק) .ןוויטארעּפָאָאק ןיא טעּברא-גנודליּב ןוא -רוטלוק ןעמ טריפ יוזא יװ ...
 .(65 1 ,טעּברא-גנודליּב ןוא רוטלוק :עירעס עטפניפ .קעטאילּביּב עוויט

 רנאּבראפ-טנגעג רעװעיק םייּב יירעצעז ,דנאּבראפ-טנגעג ןוויטארעּפָאָאק רעוועיק ןופ גאלראפ ,װעיק

 ."גָאלאטאק. .ז ן2| {.24 .(15,}9) ."זויָאסרָאגָאק-

 קידָאטעמ 2

 .פָארּפ ,אט טא ,לעמשןיי/ ,1

 -וטש עשיראטסיה-רוטאנ רעד ןופ טיּבעג םניא ןעגנומערטש עשירַאטאמרָאפער יד ...

 .גרעּבכָאה .ד ןופ שידיא .עטכישעג-רוטאנ ןופ קידָאטעמ רעד וצ גנוריד

 ,טאיראסימָאק-סגנודליּב ןלארטנעצ םעד אֹּב גנולײטּפָא רעשידיא רעד ךווד ןּבעגעגסױרַא ,ע וו ק ס ָאמ

 .(149619) .11-884 עת. 21. 1. 0. 11. א.

 .ןיז 16 רָאנ טקורדעגּפָא -- טקידנעראפ טינ|

 (טעּברא-קעטָאילּביּב) .רעלקפּוטילָאּפ 3

 יז ןיקטאלּפ 2
 .ןלעטשּוצפיונּוצ ייז יוזא יװ םיללּכ יד ןּוא ןגָאלַאטַאק-קעטָאילּביּב יד ...

 ,טאיראסימאק-סגנורליּב ןלארטנעצ םעד אּב גנולײטּפָא רעשידיא רעד ןופ ןּבעגעגסױרַא ,עװ קסאמ

 .זקע 5.000 .ּבור 15 זײרּפ .ז 34 .(119618) 11-88 דעמ. תן 0. 4. א.

 .קינכעט-קעטאילּביּב ראפ ןרעטסומ .װ ,עיצאזיגאלאטאק ןופ ןליּפשיײיּב .ו :ס ע גאל יּב

 ןגָאלאטאק) .טעּברא-גאלראפ 4

 .טקעּפסארּפ ,גאלראפ-סקלאפ רעשידיא .,

 .ז 45 .(420)13) ."גַאלרַאפ סקלָאפ רעשידיא. יירעקורד ,ײרעצעז ,װעיק

 ;י לי "יב טשצ
 .גאלאטאק ."עגיל-רוטלּוק , רעגאל-רעכיּב רעלארטנעצ ...

 .ןּפ .א| .ז 15 .(95613) ,װעיק

 ענעדישראפ 5

 ירא "יה .ס59
 .1920--1921 אפ'רת ראי ףיוא ראדנעלאק-ץיטאנ סנאלּפאק ---,ן192011

 .ןיפ .א| .ז 64 .(49)8) ."ןּבעל עינ סאד. קורד ,"רוטארעטיל, גאלראפ ,סע דא

 ןריא (3 ,קינארּכ עשיראטסיה (2 ,קינארכ-טלעװ (1 :סעשירארעטיל .װ ,קיטסיראדנעלאק .ו :טלאהניא

 .דנא ןוא עניארקוא ףיוא ןעמארגאּפ יד (4 ,המחלמ-טלעוו יד ןוא

 2 יע 0
 ,1920--1921 אפ'רת רָאי ןפיוא קלָאפ ןרַאפ רַאדנעלַאק סנאלּפאק --,ן1920/ ...
 .עיצקאדער-גאלראפ :טריגאדער

 .ןיּפ .א| .ז 96 .(93416) ."רוטארעטיל, גאלראפ ,סעדא
 .לײטּפא רעשירארעטיל .װ ,קיטסיראדנעלאק .ו :טלאהניא

 רעכיּבןרעל .ע

 ש* סעיטאמָאטסערכ (ט ןזייּבפעלא (6 ;טפאשנסיווכארּפש .1

 טפאשנסיוורוטאנ 2

 .עטכישעג עשידִיי 3

 ןי--++0
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 טפאשנסיווכארּפש }}

 ןזייּבפעלא (8

 ןויצ|ּב ,קסװאקלידיס
 ךרוד טריגאדער .ןעמייהרעדניק ןוא ןלוש ראפ תיּב-ףלא'נא .רעדניק עשידיא ראפ ...
 -עד ןשידיא םנופ גנולײטּפא רעסעדא םייּב עיסימָאק רעשיגאגאדעּפ-שירארעטיל רעד
 .דנאּבואפ-רערעל ןשיטארקאמ

 יז |ג| 16 .(16 4 20) ףעוזז6 100נ6עם'ז. 1-28 ,/11004 1046 21606ע47 *,"ךאלעמילּב, גאלראפ ,ס ע ר א

 ."תיּב-ףלא ןיא טע'בנג'עגניירא ךיז ןּבאה עכלעוו ,ןזיירג יד, ןוא "רעזעל יד וצ.

 .רע טפ א גקע' :טרירטסויליא טסקעט ןוא עליה

 ,1920 .(מ) .שז ,"גנודליּב ןוא רוטלוק, .רוטארעטיל עשיגאגאדעפ --.גרעּבכ ָאה .ד (1 :.צערןק

 ,ןּבעל ןוא לוש . .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק ---.ןּבראפרעּביל|.ּב--ל .ר (2 ;18--75 .ז .(28--2/) 5--4 .מונ

 .ןקס ,69 .ז ,לרָאד --.װ א ק ײ ש ט .י (3 169 ,68 .ז .11--10 .מונ ,1920 .(ק) .שז

 סעיטאמָאטסערכ (0

 .א ,קאװיּפ ס

 ּוהיל א ןופ ראיילוש ןטירד ןראפ עיטאמאטסערכ עשירארעטיל .שידיי --.{1920)
 .ק א וװיּפ ס

 .ןיזקע 3|5.000 .ּבור 130 זײרּפ .ז 106 .(129420) ."עגיל-רוטלוק, יירעקורד ,גַאלרַאפ ,וװ ע י ק

 .ן789 .מונ :עז} ."ף"רת, : לאניגירָא ןיא

 : .ש .ח ,ןאדזאק

 ןופ טלעטשעגפיונוצ .עיטַאמָאטסערכ עכעלגעװַאּב .רעדניק ערעזנוא ראפ ..
 .ךאל'השעמ .גנולמאז עטשרע .ןאדזאק ש .ח

 .ז 40 .(109616) ."גאלראפ-סקלאפ רעשידיא  ײרעקורד ,יײרעצעז ,"עגיל-רוטלוק, גאלראפ ,װעיק

 .ןדפ0 .מונ : עז) .זקע 8.000 .ּבור 23 זײרּפ

 .11---10 .מונ .1920 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש, .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק ---.ּב יוט .י .א :.צערן
 .ן71 ,70 .ז

 טפאשנסיווווטאנ (2

 ן.א ,ּב מ ָא לָא גנ

 ףלעװק ערעדנַא טול םייונש ןוא תופסוה טימ טצעזרעּביא .ןסקיוװעג .שטָאּב .ג ...
 .ּבמָאל ָא ג .א

 ןעמענ ןוא רעטרעװ, .ז |7| :םעד ןיא .ז 127 .(420)13) ."עגיל-רוטלוק. יירעקורד ,גַאלרַאּפ ,וװ עיק
 .זקע 6.000 .ּבור 60 זײרּפ ."גנושטַײטרַאפ

 .ּב מ א ל א ג .א--"עּבאגסיוא רעשיריי רעד וצ דייראפ,

 ,11---10 .מונ .1920 .(ק) .שז ;'ןּבעל ןוא לוש, .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק--גרעּבזאיל ס (1 :.צערן

 .1924 .(מ) .שז ,"לוש רעײנ רעד וצ ןגעװ יד ףא; .עיפארגאילּביּב -- יק ס דורגא װאנ (2 ;68--65 .ז

 .1102-- --98 .ז ,1 .מונ

 .ג .א ןאסּבאקאי ןוא .ל .פ ,יקסװעשטלַאמ
 סָאד-- - רעסאוו- טפול) ,דומיל-ראטנעמעלע ןרַאפ ןטנעמירעּפסקע עטס'טושּפ עגינייא ...
 .גרעּבכָא ה .ד ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא שידיא .(ןענערּב

 ,טאיראסימָאק סגנורליּב לארטנעצ םייּב גנולײטּפָא רעשידיא רעד ןופ ןּבעגעגסיורא ,ע װקסָאמ

 .ןיזקע 5.000 .ז 72 .(159423) .11-88 זוות. אז, ז. 0. 4. 2.

 .פָארּפ ,אטטא ,לעמש
 -דנאטש ןשיגאלאיּב ןופ טּפאשנסיװרוטאנ ןופ תודוסי יד .(קינאטאּב) .ןסקיוװעג ...
 ראפ קעטאילּביּב) .גרעּבכא ה .ד ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא שידיא ןיא .טקנוּפ

 .(א5 1 ,טפאשנסיוורוטאנ

 ,טאיראסימאק סגנודליּב ןלארטנעצ םייּב גנולײטּפא רעשידיא רעד ךרוד ןּבעגעגסיױרא ,עװקסָאמ

 .זקע 5.000 .ּבור 140 זײרּפ .ז 223 .(17)12) 11.8א עח. אז. ן 0. 1. א. ,"טלעװ עשיטסינומאק. גאלרַאפ
 ,(סייּבפעלא ןכאנ) עיגאלאנימרעט עשיסור ,(סייּבפעלא ןכאנ) עיגאלאנימרעט עשיריא, .ןלעמעג 133 טימ

 | ."(סייּבפעלא ןכָאנ) ןסקיװעג יד ןופ ןעמענ עשינייטאל
 ,1924 .(מ) .שז ,"לוש רעינ רעד וצ ןגעװ יד ףא. .עיפארגאילּביּב -.יקסדווגאװאנ(4 :.צערןּפ

 ,3--2 .מונ .1922 .(ק) .שז ,"ןעטעלויּב רעשיגאגאדעּפ. .עיפארגאילּביּב --.ס .י (2 ;102--98 .ז 1 .מונ

 .ן105 --99 .ז

 יז --0
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 .ר.ר.ס.פ ןיא ךוּב עשידִיי סָאד-ינטיװק .י וא רענטאר .ז

 : עטכישעג עשידַײ 3

 .ח ,יתרפא
 .עגאלפוא עטירד .הפוקּת עשילּביּב יד .לייט רעטשרע ,ןוּבנרעל .עטכישעג עשידיי ..

 .18 ,גאלראפ-ןיקצעלק ,װעיק : עגאלפוא עטשרעןפ

 .זקע 8.000 .ּבור 50 זירפ .ז78 .(149420) ?עגיל-רוטלוק, יירעקורד ,גאלראפ ,װעיק

 גנושרָאפ-ךארּפש .ע1

 .רעּב ,װאכאראּב
 .עיגָאלָאליפ רעשידיי רעד ןופ ןּבאגפיוא יד ...

 .ן.ּפ .א| .ז 24 .(419)11) ."ןּבעל עיינ סאד. גאלראפ ,סעדָא

 טפאשנסיוורוטאנ .צוו

 .פָארּפ ,יא .װ ,װעילאט
 -רעּביא ?טיײהשנעמ רעד ראפ ןאטעגפוא רע טאה סאוו .ןיווראד זלראשט --.1192013
 .((6 1 ,קעטאילּביּב עכעלטפאשנסיוו-רעלוּפאּפ) .מ .נ-- טצעז

 .ּבור 40 זײרּפ .ז 35 .(19417) ."עגיל-ריטלוק, קורד ןוא גאלראפ ,װ עי ק

 ןיצידעמ .שזוו

 .עז"א|י

 .(עירעטנעזיד) לושלש-טולּב רעד ...
 ײרעקורד ,גנורעקלעפעּב רעשידוי רעד ןופ דנוזעג סאד ןעטיהרעפ וצ טפאשלעזעג ,דארגארטעּפ

 .ןיז 7 .(14421) ."טַאלּבגָאט;,

 .ע ז"אןי

 .עּבאגסיוא עטשרע .עיצקעסנעזעד ןוא עיצקעפנעזעד ןעגעוו ...

 יײרעקורד ,גנורעקלעפעּב רעשירוי רעד ןיפ דנוזעג סאד ןעטיהרעפ וצ טפאשלעזעג ,גרוּברעטעּפ

 .ןיז 16 .(139417) ."טַאלּבגָאט;

 .ןע ז"א|

 .עּבַאגסיא עטרעסעּברעפ עטיכ ,אטגוץא -- ערעלָאח ןעגעוו ...

 יײרעקורד ,גנורעקלעפעּב רעשידוי רעד ןופ דנוזעג סאד ןעטיהרעפ וצ טפאשלעזעג ,גרוּברעטעּפ

 .|796 .מונ :עז} .ּבור 4 זײרּפ .ז 8 .(13417) ,"טַאלּבגָאט,

 .ןע ז"או

 -סױא עטשרע| ,עּבַאגסױוא עטרעסעּברעפ עט-2 .(011800/װ ויש -- סופיט-קעלפ ןעגעוו ,..

 .|ן1916 ,"עזײא, ,רארגארטעּפ : עּבאג

 ײועקורד ,גנורעקלעפעּב רעשירוי רעד ןופ דנוזעג סאד ןטיהרעפ "וצ טפאשלעזעג ,גרוּברעטעּפ

 .ּבור 4 זײרּפ .ז 15 .(13,'8) ."טַאלּבגָא?

 .ע יאן?

 .עּבאגסיוא עטשרע .ןעקָאּפ ...

 -עגסיורא ,גנורעקלעפעּב רעשירוי רעד ןופ דנוזעג סאד ןעטיהרעפ וצ טפאשלעזעג ,גרוּברעטעּפ

 רעד ןופ ענעטילעג יד ןעפלעה וצ עיצאזינאגרא רעלארטנעצ רעשידוי רעד ןופ גנוקריווטימ רעד טימ ןּבעג

 .ןיז 8 .(1317) ."טַאלּבגָאט, יירעקורד ,ןעמארגאּפ ןוא המחלמ

1 
 .םיא ןופ ךיז ןעמ טיהראפ יװ ןוא סופיט-קעלפ סניוזא זיא סאוו ..

 .ז 13 .(13417) ,"עגיל-רוטלוק, קורד ןוא גאלראפ ,װעיק
 ."עגיל-רוטלוק, רעגאל-רעכיּב ןלארטנעצ םנופ עּבאגסיוא עטסיזמוא

 ש/ טז, ץזז/ עז1ע-- 0
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 טפאשטריוודנאל .וא

 ריי

 ידלאטרעּבי קצַא 2 מ ךרוד טריגַאדער .ךּוּבלעמַאז .דרע ...

 ןוא יירעקרעווטנאה ראפ טפַאשלעזעג) "טרא. ןופ טעטימָאק-טּפיוה רעװעיק ןופ עּבַאגסױא ,װעיק

 .ּבור 15 זײרּפ .ז 61 .(109416) ."עגיל-רוטלוק, גַאלרַאפ םייּב יירעקורד ,(ןריי ייַּכ טעּברַאדוע

 --יודנ אל .ה (2 ;טּפאשטריוורנאל רעשידיי רעד ןיא ןּבאגפיוא ערעזנוא --.ה פי .ל .י (1 :טלאהניא

 עשיריי--.ידל אטרעּב-ק צ אל .וװ (3 ;ןויטקעּפסרעּפ עריא ןוא דגאלסור ןיא טפאשטריוודנאל עשידיײ יד

 -טיל א .5 ;דרע רעד ראפ ףמאק רעד--.ןיק רימ .נ .4 ;טיײיקכעלטפאשלעזעג עשידיי ןוא טעּברא-דרע

 -טריוודנאל יד ןוא סיזירק רעשימאנאקע רעשידיי רעד --.ץ כ .י .6 ;טעּברא ןא ךיוא זיא דרע --.קאװ

 ."טרָא ןופ קינארכ עכילטפאשטריוודנאל --.ק ,ן ר הא .8 ;ןגאלארקענ| ---.(ןינורּב יז 1 ;טּפאש
= 

 י יקצינלעגעצ ןוא .י יקצענעמאק
 ןופ .דנַא וא רעדע רש ,ָאקנעשטיפס ךָאנ טעּברַאַאּב ,ןטרָאג-סנירג רעד ...
 יקצינלעגעצ .י ןוא יקצענעמַאק .י

 -גָאט. ײרעקורד ,"טרָא, ,ןריא אֹּב טעּברא דרע ןוא ַײרעקרעװטנאה רַאפ טטַאשלעזעג ,גרוּברעטעּפ

 .ּבור 80 זײרּפ ."רענטרעג רַאפ עלעּבַאט-סגנוזייוװנָא עשיטקַארּפ ַא. .ז ן4} + 116 .(818'9) .*טַאלּב

 טסנוק .א

 ַײרעלָאמ ,קיפארג

1 . * * 

 רעד ךרוד טריזינאגרא ,1920 טראמ--לארוועפ ,וועיק .גנולעטשסיוא-טסנוק עשידיא ...
 .גאלאטאק ."עגיל-רוטלוק, רעד ןופ עיצקעס-טסנוק

 .ןשיסור ,שינַיארקוא ,שידִיי| .ז 16-/ 16 .(412'9) ."עגיל-רוטלוק. גאלראפ ,װעיק

 .מ ןיקלאמ ןוא .ש ,ןיװָאדוי
 ןַײקל אמ .מ ןוא ןיװ ָא ד וי .ש ןופ טלעטשעגנעמאזוצ טנעמאנרא-סקלאפ רעשידיי ...
 ,טפעה עטשרע

 לאימחרי ןופ ןעקניידנא םוצ טפאשלעזעג-ץרּפ ל .י רעקסּבעטיװ רעד ןופ ןּבעגעגסיױרא ,קסּבעטיװ

 .רעדליּב .ז 29 { טסקעט .ז 2 .(19423) .ןָאסגידאר

 רוטארעטיל .או

 עיזעָאּפ . --/
 קרעװ עשיטאמארד 2
 עזָארּפ 3
 רוטארעטיל-רעדניק 4
 עטכישעג-רוטארעטיל ןוא קיטירק 5
 רעכיּבלמאז 6

 עיזעָאּפ

 .ד ןײטשפָאה
 .ןטילּב עטיור ...
 *..םעניימ ףיוא םאטש ןטלא ףיוא ןיּב ךיא,

 .ןיפ .אְו .ז 30 .(8413) ,"גאלראפ רעוועיק. ,װעיק

 ."קנעדנָא ןגיטכיל סנאמצראווש רשא.

 .א ,לעקניפ ןוא .ש ,יניסמאט
 .לעקניפ .א ןוא יניסמאט .ש ןופ טלעטשעגפיונוצ גנולמאז-רעדיל .טומ ...
 .(קעטָאילּביּב עשיטסינומָאק עשידיא)

 א, 2, 21--0
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 .ר .ר .ס .פ ןיא ךוּב עשידִיי סָאד - ינטיװק .י א רענטאר .ז

 .ז 190 .(0ל414) .11.88 עממ. 2106. ןיטק. 008. 383. 2405. .קעס .מאק .ריא .ּב .צ :גאלראפ ,ע װקסָאמ

 .("...רעיראטעלארּפ.)

 .ע .י :עליה

 .ןה שומ ,ש טײט
 .(קעטאילּביּב טנגוי) ,(עדנעגעל א) .ןדיא יד ןוא ףארג רעד --.1
 ."...ןראוועג לּת א סאלש ןופ גנאלק,

 .ּבור 10 זײרּפ .ז 14 .(415;5) "גאלראפ-סקלאפ רעשידיא, ,גרוּברעטעּפ ןןא) ײעיק

 : ."ף"רת, : לאניגירָא ןיא

 (על'כדרמ 'ר) םײח ,יקסנירעמעשט
 .איבנו ןהכ ...
 *...ןדאּב רעזנוא זיא טשטנעּבעג-טאג,

 .ןיפ .א| .ז 52 .0418) ."ארוטלוק. ײרעקורד ,"טפאשנסיוו- גאלראפ ,װ אל סאנירעטאק

 סי

 .טפעה עט-1 .רעדיל ערענאיצוילאווער .ןעגנאלק ..
 "...ןפאלקש יװ רעװ ,עלא ריא ,ףוא טייטש,

 .ּבור 5 זײרּפ .ז 21 .0549) .ּפ .ק .ר עיצקעס רעשידיא רעד ןופ עּבאגסױא ,קסּבע טיװ

 .ןיזקע 5.000ן3

 קרעװ עשיטאמארד 2

 ןאמרעה ,סנאמרעײה

 ריפ ןיא ןּבעל-רעשיפ ןשידנעלָאה ןופ עסעיּפ .גנונעפאה ענעריולראפ יד --.ןו9205

 .ןא מר אק .ע-- שטַײד ןופ .ןטקא

 .ּבור 240 זײרּפ .ז 125 .(9,13) ."עגיל-רוטלוק. גַאלרַאפ ,װע יק

 .ץרּפ ןײּבשריה

 .רעטקאנייא .על'השעמ-ףראד ַא .איבנה והילא ...
 .םאק 40 וײרּפ .ז 23 .(11י414) ."עגיל-רוטלוק. יירעקורד ,גאלראפ ,װעי ק

 .ץץרּפ ןײּבשריה

 .(רעטקאנייא) .עילידיא סקלאפ .ןעלדנאמ טימ סעקניזאר --.{192012
 .ּבור 40 זײרּפ .ז 23 (413)10) ."עגיל-רוטלוק  גאלראפ ,װעיק

 .השמ ,שטײט

 .ןטקא 4 ןיא עמארד עשיראטסיה .עבש-תּב ןוא דוד ...
 .ּבור 20 זײרּפ .ז 60 .(10414) ."טײקגיטעטסּבלעז . יירעקורד ,רּבחמ ןופ עּבאגסיוא ,ווװ א ק ר א כ

 2 יקיכֿפ

 .ןטקַא ירד ןיא קיטש-רטַאעט .טקעטש עלעדיפ ןיא סאוו --*
 .ּבור 35 זײרּפ .ז 15 .(16,:10) ."עגיל-רוטלוק. קורד ,;גַאלרַאֿפ ,װעיק

 .ב ,רעדאקו

 .ןטקא 4 ןיא עמארד א .תומשנ עדנעדייל ...

 .וקע 500 .ז 0 .(14 6 20) .יירעקורד-עכולמ עט-3 ,"קורדרטנעצזא גַאלרַאפ ,וק אּב

 ןט-9 םעד ,"לעמ-לעּפ- רעטאעט ,וקאֹּב ןיא -םארטש ןגעג. ןעמאנ ןרעטנוא טלעטשעג לאמ ןטשרע םוצ)
 .ן("זיוה סעשידיא . םייּב עיצקעס רעשיטאמארד רעד ןופ גאטראי ןיא ,0 לירּפא

 ,שוניּב ןאמנײטש

 .(עמעאּפ עשיטאמארד) .ףסוי ןּב חישמ ,.3?
 .ז 7 .(419)13) ."עגיל-רוטלוק, גאלראפ וו עי ק

 .ן1920 ,וװ ךוּב ,"סנגייא, : ןיא טקורדעג|

 .ןשיווָאניּבאר .שו* םכילע-םולש
 .ןטקא ריפ ןיא ליּפש-סקלאפ א .סניוועג עסיורג סאד ...

 '.ּבור 100 זײרּפ .ז 60 :(11א19) ."עגיל-רוטלוק. ײרעקורד ,גאלראפ ,װעיק
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 עזָארּפ 3

 .,ליזיימ .נ ןופ טרָאװרָאפ א טימ גנולהעצרעד ַא ןופ לטיּפַאק ַא .ןַאמאש םייּב ...
 ,ּבור 30 זײרּפ .ז 15 .(93412) ."עגיל-רוטלוק. קורד ,"גאלראפ רעוועיק. ,וװ עי ק

 .לָאטַאנַא ,סנַארפ

 ןישורּבָאד .י שיזיוצנארפ ןופ ,סיאַאט--.ן1920|:
 .ןיּפ .א| .ז 220 .(9א13) ."עגיל-רוטלוק. קורד ,"גאלראפ רעועיק. ,װעיק

 ןשטיװָאניּבאר .שו םכילע-םולש
 .לייט רעטשרע .דיראי םנופ --,1920|י

 ,דקע 4.000 .ן.ּפ .א| .ז 171 .(13(}9) .יירעקורד-ןטאר עשידיא עטשרע ,? עגיל-רוטלוק. גאלראפ ,װע יק

 .?ןאמאר א זיא ןּבעל סאד ןעוו ,ןענאמאר סאו וצ :ףארגיּפע

 .ןשטיװָאניּבאר .ש| םכילע-םולש
 ,לייט רעטייווצ .דיראי םנופ ...

 ןכרוד טקורדעג ןוא טיירגעגוצ ,יירעקורד-ןטאר עשידיא עט-1 .גאלראפ-עכולמ רעשיניארקואלא ,װעי ק
 .זקע 5.000 .ז 178 .(95613) ."עגיל-רוטלוק. גאלראפ

 ,71921. :עליה ןפא

 רוסארעטיל-רעדניק 4

 ה ןעסרעדנא

 .רּת סנ רעד--שידיי .ךאל'השעמ סנעסרעדנא --{1920|
 .זקע 8.000 .ּבור 38 זײרּפ .ז 93 .(פ},13) ,"עגיל-רוטלוק. יירעקורד ,גאלראפ ,װעיק

 .ן72 .ז .11--0 .מונ .1920 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש . .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק ---.ק .ש :.צערן

 .ןדוװד ןאסלעגרעּב
 .ןתוישעמ סלווייפ|! לכיּב-השעמ --.{1920|

 .ןיזקע 3|7.000 .ּבור 25 זײרּפ .ז 39 .(92413) ."עגיל-רוטלוק , יירעקורד ,גאלראפ ,װעיק

 ."פ"רת. : לאניגירָא ןיא

 .ןח2--71 .ז .11---10 .מונ .1920 .(ק) .שז ,ןּבעל ןוא לוש, .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק --.ק .ש :.צערוּפ

 .א ,ּבמָאלָאג
 -רוטאנ) ,(טייהדניק 5 ןופ תונורכז) .ןראוועג שארפ ַא זיא שיפ ַא ןופ יו --.ן1920|

 .(ו .ןעגנולייצרע עכעלטפאשנסיוו
 ,ןטרירטסויליא| .זקע 5,000 .ּבור 16 זײרּפ .ז 2 -(9414) ."עגיל-רוטלוק, יירעקורד ,גאלראפ ,װעיק

 ."פ"רת, : לאניגירָא ןיא

 .ןז5 ,14 .ז .11--10 .מונ .1920 .(ק) .שז ,ןּבעל ןוא לוש. .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק --.ן א ק .סְןפ

 .א ,ּבמאלאג
 -נסיוו-רוטאנ) .(טייהדניק ןיימ ןופ תונורכז) .דלאוו ןיא לאמ עטשרע סאד --.{1920}
 .(וװ .ןעגנולייצרע עכעלטפאש

 .ּבור 35 זײרּפ .ז 42 .(9614) ."עגיל-רוטלוק, קורד ,גַאלרַאפ ,וװ ע י ק

 ."ף"רת, : לאניגירָא ןיא

 .ד ןיײטשפָאה

 ,ןראי-רעדניק ןופ ---.ן1920)
 .ּבור 35 זײרּפ .ז 31 .(9414) ."עגיל-רוטלוק, יירעקורד ,גאלראפ ,ײעי ק

 ."פ"רת, :לאניגירָא ןיא

 יא

 .עלעסַײמ א .טנידעגוצ רּבאיטקא טאה ,טקידנעראפ טינ טאה לארוועפ סאו ...

 "..! ןסע ןופ זיולּב !רעקיד רעדיז טָא.
 .ז 8 .(175624) .יירעקורד-ןטאר עט-7 ,גאלראפ-עכולמ רעשיניארקואלא ,ס עד א

 .ןטרירטסויליא|
:41--10 
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 .ר.ר.ס.פ ןיא ךוּב עשידִיי סָאד-ינטיװק .י ןוא רענטאר .ז

 .לארשי ,רעסקאװ
 .(06 1 ,ןגעוו סרעדניק יד ןופ) .(על'השעמ א) עלעגיופ עגולק סָאד --.{203

 .ןיּפ .א| .ז 9 (10414) .("עגיל-רוטלוק. רעד ייּב עיצקעס-גאלרעפ) "ךאלעמילּב, גאלרעפ ,ס עד א

 ןאויא ,ועינעגרוט
 .ףיט ש .נ ןופ טריגאדער .יקצול ס .ּב ןופ שידיא .קויריּב ...

 -סקלָאט רעשיריא. יירעקורד ,ײרעצעז ,"גאלראפ-סקלָאפ רעשידיא, ,גרוּברעטעּפ ןןוא| װעיק

 .ּבוְר 15 זירּפ .ז 15 .(16/)11) ."גאלראפ

 ןאוװיא ,װועינעגרוס

 -טנגײ) .ףֵיטש .נ ןופ טריגאדער .יקצולס .ּב-- שידיא .עקנאל רענעשזעּב ...
 ,(קעטאילּביּב

 .ןיפ .א| .ז 23 .(11,16) ."גאלראפ-סקלָאפ רעשידיאג ,גרוּברעטעפ ןןוא} װעיק

 ,ג .ד ,קאיריּביס-ןימאמ
 .לעכיור .ד --שידיא .ןאי 4} .ךאל'השעמ סעל'הנח---,{1920ו

 יז 27 .(619ָ139) ."גאלראפ-סקלָאפ רעשידיא,טפאשלעזעג עוויטארעּפאאק ,גווּברעטעּפ ןןוא| װעיק

 ."ףרת, :לאניגירָא ןיא

 .ןקֿ .ז .9=-8 .מונ .1920 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש. .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק ---ןעירװל .נ :.צערןּפ

 .נ .ד ,קאיריּביס-ןימאמ
 .לעכיור .ד--שידיא .ןאֹי 5 .ךאל'השעמ סעל'הנח --.ן1920}

 .ז 18 .(419)13) ."גאלראפ-סקלָאפ רעשידיא  טפאשלעזעג עוויטארעּפאאק ,גרוּברעטעּפ ןןוא| װ עיק

 ."ףרת, :עליה ןפא

 .ן78 .ז .9--8 .מונ .1920 .(ק) .שז ,"ןבעל ןוא לוש. .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק - ..ןעירװל .ג :.צערןפ

 .נ .ד ,קאיריּביס-ןימאמ
 .לעכיור .ד ןופ שידיא ,(אי 7) .ךאל'השעמ סעלי'הנח --.{1920

 .ּבור 6 זיירּפ .ז 20 .(13519) ."גאלראפ-סקלָאפ רעשיריא. .זעג .ּפאאק .דאר גארטעפ ןןוא| װעיק

 .ןטרירטסויליא}

 לו יב
 ,םש לעּב ןופ תוישעמ --..ן1920}

 .ןיוקע 8|5.000 .ּבור 28 זיירפ .ז 47 .(12,)8) ."עגיל-רוטלוק, .קורד ,גאלראפ ,װעיק

 .ךוריש א סיוא טריפ םש-לעּב רעד ,קנאשעג-השרד :טלאהניא
 .ןקב ,12 .ז .11--10 .םונ .1920 .(ק) .שז ,"ןּבעל ןוא לוש , .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק --.ק .ש :.צערןפ

 לב ,ץרפ
 .(אי 21 ,קעטאילּביּב-לוש) ,עגארפ א ...

 .ּבור 15 זײרּפ .ז 15 .(9א13) ."עגיל-רוטלוק. יירעקורד ,"גאלראפ רעװעיקג ,װעיק

 יה

 .(אֹל 20 ,קעטאילּביּב-לוש) ,רעדיל-רעדניק ..
 "...עלעמיוּב א דלעפ ןיא טהעטש,

 .ּבור 10 זײרּפ .ז 14 .(5ל411) ."עגיל-רוטלוק. יירעקורד ,"גאלראפ-רעוועיק, ,װעיק

 .ןקב .ז .11--10 .מונ .1920 .(ק) .שז ,"ּבעל ןוא לוש. .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק --.ק .ש :.צערוּפ

 ;ק טי:ץיהפ
 .ן747 .מונ :עז ,עּבאגסיוא עטייווצ|* רעדיל-רעדניק...
 ."...עלעמיוּב א דלעפ ןיא טהעטש,

 .בור 15 זײרּפ .ז 14 .(59611) ."עגיל-רוטלוק. יירעקורד ,"גאלראפ-רעוועיק, ,װעיק

 א
 .ךאטער רעד .רעדניק עקניניילק ראפ ..

 .ןיז 7 .(1115) ."ע גיל-רוטלוק , יירעקורד ןוא גאלראפ ,וװ עי ק

 .ש ,גורפ

 .(אל 28 ,קעטאילּביּב-לוש) לסייטש סאד ...
 .ּבור 25 ז ײרּפ .ז 22 .(95613) ."גאלראפ-רעוועיק. ,ןײעי ץ}

 .רעדניק רַאפ טצריקרַאֿפ

410 
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 .ל ,אקטיװק
 .רעדניק ראפ ךאלעדיל...
 קיטסאל ,קיטסאה,
 "...סיוא ךיז היצ

 -סקלָאפ רעשיריא. ײרעקורד ,ײרעצעז ,"נאלראפ-סקלָאפ רעשידיא; ,גרוּבועטעפ ןןוא| װעיק

 .ּבור 12 זײרּפ .ז 13 .(65411) ."גאלראפ

7 

 רעד ןוא עהארק יד וו .סּפערק רעד ןוא סקופ רעד ! .ךאל'השעמ עשיסור --.11920|

 .עכיןור וד ןופ שידיא .סּפערק

 .ּפאק 50 .ּבור 7 זײרּפ .ז 7 .(9613) ."גַאלרַאפ-סקלָאפ רעשידיא. ,גרוּברעטעּפ ןוא| ײעיק

 ."ף"רת, : לאניגירָא ןיא

{. : 

 .לעכיור .ד ןופ שידיא .עלעּביר סאד .ךאל'השעמ עשיסור---ן1920)
 -סקלאפ רעשידיא, יירעקורד ,ײרעצעז ."גַאלרַאפ-סקלָאּפ רעשידיא. ,גרוּברעטעּפ ןוא) ײעיק

 ,ּפאק 50 .ּבור 7 זײרּפ .ז 6 .(9}א13) ."גאלראפ

 .ןטרירטסויליא|

 ."ף"רת. :לאניגירָא ןיִא

 עטכישעגדרוטארעטיל ןוא קיטירק 5?

 ּו .ןףיטש םוחנק ןֹוימד-לעּב
 -רוטַארעטיל לטיּפַאק ַא .רוטארעטיל רעשידיי רערעטלע רעד ןיא םזינאמוה --.ן19201?
 .עטכישעג

 יזקע 3:000 .ּבור 60 זײרּפ .ז 64 .(412)8) .יירעקורד-ןטאר עטשרע ,"עגיל-רוטלוק, גַאלרַאפ ,װע יק

 ,"1920 ,רּבאקעד, :ךוּב ףָאס ןיא

 .(ועשַאילע .רד) תובשחמ-לעּב

 .קיטירק ...
 .ּבור 180 זײרּפ .ז 126 .(10ל417) .ַײרעקורד-ןטאר עשידיי עטשרע ,"עגיל-רוטלוק, גאלראפ ,װעיק

 .ןרײז םעד לקינייא ןא .םירפס-רכומ עלעדנעמ .3 ,ךאלכעטש יירד .2 ,רעקיטירק רעד .1 .1 :טלאהניא

 :רעקיטירק א ןופ ןציטאג .1/ .עכאּפע עשירארעטיל עטצעל יד .5 .רוטארעטיל-ןראומעמ 4

 .ןָאסלעגרעּב .ד ,ןיּביל .ז ,ןירּבָאק .ל ,ןרָאהנײא .ד ,ָאריּפאש .ל ,ןעזיר .א ,םיוּבנריּפ .נ .רד ןילטייצ .ה

 "6 יש עב יו

 ,גנולמאז .(טייצראי ןגיראי-ףניפ ןייז וצ) ץר ּפ .ל .י ןופ קנעדנא םוצ ...
 .ז 32 .(14619) ,,סאזסזץס" קורד ,"זארּבזאראנּבוג, םאֹּב עיצקעס רעשידיא רעד ךרוד ןּכעגעגסיורא ;ס ע ד א

 .רעטּפא ּבקעי :עליה

 .ןטלאּפש ייווצ ןיא טקורדעג

 ,ייודנאל .װ יקסװאנאגאק .א ,םיוּבלּפע .ּב ןא מלע דײא .י :ןעלקיטרא .| :טלאהניא

 ןופ ןגוצסיוא .וש .ר א טקע ּפ ס .מ :סעניווכיז .וװ .ע פ אי .מ :רעדיל .װ .דנא ןוא ןאמנײט ש .א

 .קיטירק

 רעכיבלמאזו 6

 = יש 26 טו י

 .ךוּב רעטייווצ .סנ ג יא

 .וקע 3:000 .ן.ּפ .א| .ז |297| 78 |.80-| 139 .(420)13) ."ע גיל-רוטלוק.- יירעקורד ,גאלראפ ,װע יק

 .קאּביר .ּב .י :עליה

 .3 ;השעמ אּבּב א ,רּבדמ ןיא --.רתס נ רעד .2 ;גנאגּפא --ןאסלע גרעּב דוד .1 :טלאהניא

 -צ רא װש ןרשןא ןײטש פאה דוד ןישורּבאד .י :רעדיל .4 ; ףסוי ןּב חישמ -.ןאמנײטש ,ב

 .קינזער ןעפ ןל ,יקס װאדאלאמ .ק ,ָאקטיװק ןּבײױל ,שיק ראמ ץרּפ ןאמ

 .ן1 .ז .233 .מונ .1921 .סעדא .צט ,"םיטש עשיטסינומאק- .עיפארגאילּביּב---.י ק ס וו ָא ר א ק ש .י :.צערןפ
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 . .ה .ר .ס פ ןיא ךוּב עשידִיי סָאד -ינטיװק .י ןוא רענטאר .ז

 ןלאירעטאמ עשיפארגָאָיּב .אוו
 ןװָאקשעּפ .א|* .מ יקרָאג
 .מ .נ טצעזרעּביא ,ןינעל .וװ ...

 10 זײרּפ .ז 16 .(7 24 11) .ײרעקורד-ןטאר עשידיא עטשרע ,גַאלרַאפ-עכולעמ רעשיניַארקואלַא ,װעיק
 .זקע 4.000 .(*...רעיראטעלארּפ,) .ּבור

 א

 ;ראטקאדער .(1814 -- 1861) .אקנעשטוװעש סא ראט ןופ טייצראי םוצ ..,

 יקסנאשרא .ּב
 עשיסינומאק. יירעקורד .,"זארּבאראנ. םייּב "אגיגק. גנולײטּפאּבוס ןופ עיצקעס עשירעגעלראפ ,װעיק

 .ז 8 .(25 6 36) ."ןאפ

 ;אקנעשטװעש סאראט - ןײטש פאה .ד .2 ;עָאװאצ -- ..אקנע ש טװע ש .ט .1 :טלאהניא
 ;(ץיטאנ עשיפארגאיב) אקנעשטוועש סאראט . . . .| .4 ;ןלעטרָאממיא -- .תובשחמ-לעּב 3
 -וװעש ףיוא --.ימ לא ס .ל .7 ;םיװיוטמאי עײג --.אקנע דאל אכ .ד .6 ;יװאנרעד -יקסנארײמ 5

 : .רעווייק ס'אקנעשט

 עטכישעג .אווו

 גנוגעוואּב-רעטעּברא ןופ עטכישעג .1
 עטכישעג עשידִיי 2

 גנוגעװאּב-רעטעּברא ןופ עטכישעג

 .ע ,אוװואנעמיּפ

 -צַאנרעטניא רעשיטסינומָאק קעטאילּביּב) ,לַאנָאיצַאנרעטניא םנופ עטכישעג יד ...

 .(אט 1 ,לַאנָא
 -ומאק- גאלראפ ,םינינע עשידיא רַאפ טַאירַאסימָאק ןלארטנעצ םעד ךדוד ןּבעגעגסױרַא ,עװקסָאמ

 .זקע 5.000 .("...רעיראטעלָארּפ ,) .ּבור 35 זײרּפ .ז 68 .(9,13) ."טלעוו עשיטסינ

 .וװ .ג ,װ אנא כע לּפ
 עכעלנעזרעּפ טיול) .גנוגעוואּב רערענָאיצולאווער רעד ןיא רעטעּברא רעשיסור רעד ...
 -ּביּב עשיטסינומאק עשידיא) .רעיימ .ו ךרוד שיסור ןופ טצעזעגרּביא .(תונורכיז

 .8* 1 ,קעטאיל
 -ינומאק. גאלראפ ,םינינק עשידיא ראפ טאיואסימאק ןלארטנעצ םעד ןופ ןּבעגעגסױרא ,עװקס ָאמ

 .זקע 5.000 .ז 7 .(13 17) .11.8ה ?װמ. אז,1. 60.1ז. א. ,"טלעוו עשיטס

 9 . א

 ןוא גנוגעװאּב-רעטעּברא רעשידיי רעד ןּופ עטכישעג רעד וצ .סקנּפ רעטיור ..
 .ךּוּבלמאז רעטשרע .ןדיי ייּב ןעגנומערטש עשיטסילאיצאס

 -לוק- יירעקורד ,גַאלרַאפ ,"עגיל-רוטלוק. ןופ עיצקעס רעשיראטסיה רעד ךרוד ןּבעגעגסױרַא ,װעיק

 .ןיפ .א| .ז 135 .(1319) ."עגיל-רוט

 -ס ַאז .ד .2 {"דנוּב. ןופ .ק .צ ןופ ןּבעל ןיא רָאירעּפ רעקָאטסילאיּב רעד --.ןַאמ-נא .פ .1 :טלאהניא

 --ןַאמגערּב .י .3 ;"רנוּב. ןופ עיצאזינאגרָא רעװעיק ןופ עטכישעג רעד וצ ןלאירעטַאמ --.יקס װַאל

 עיצולָאװער רעד ןופ געט עטשרע יד --.סע פאר .מ .4 ;םזינויצ ןשיראטעלָארּפ ןופ ןיאי עטשרע יד ןופ

 ;ןאמרעקוצ רעזײל --.ליזיײמ .נ .6 ;עיפארגָאיבאטװא --.רעס ָא רג וואל סינָאר ּב .5 ;רָאי 1917 ןופ

 -רעמנא .9 ;"עגיל-רוטלוק. ןופ עיצקעס עשירָאטסיה .8 ;ןטעטימָאק עשינָאגראשז יד -.קַאװטיל .א

 .עיצקאדער רעד ןופ ןעגנוק

 עטכישעג עשידִיי

 ןסופיסוי ,סויװאלפ}
 סופיסוי ןופ ךוּב ןט-6 ןופ ןעמונעגסױרַא .םילשורי ןופ געט עטצעל יד--.{1920)
 ,(261 ,טנגוי ןוא לוש ראפ .קעטאילּביּב עשיראטסיה) ."תומחלמ עשידיײיד, סויװאלפ

 .זקע 6.000 .ּבור 18 זיירפ .ז 31 .(11י419) ."עגיל-רוטלוק. גאלראפ ,װעיק

 ."ם"רת, :לאניגירָא ןיא

 ג1/ 10--10



 485 ךוּבלמאז ועשיגָאלָאָילּביּב :

 ןסופיסוי סויװאלפ}) 4
 .סויװאלפ סופיסוי ןופ ךוּב ןט-7 ןופ ןעמונעגסױרַא .םיאנק עטצעל יד --.{1920|
 .(או 2 ,טנגוי ןוא לוש ראפ קעטאילּביּב עשיראטסיה) ."תומחלמ עשידיי יד,

 יזקע 6.000 .ּבור 9 זײרפ .ז 16 .(117419) ."עגיל-רוטלוק. ײרעקורד ,גאלראפ ,װעיק

 ."ם"רת. : לאניגירָא ןיא
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 גנּויוּבנטאר .רוטארעטיל-ייטראּפ .קיטילָאּפ .ן
 קיטילָאּפןרעסיוא .1
 קיטילָאּפ-ןרעניא 2

 קיטילָאּפ-ןרעסיוא ;

 יק ,.קע דאר ןוא .ג ,װעיװאניזפ

 .(ןעלקיטרא) .ןרעטנימאק ןופ סערגנאק ןטירד םעד ווערע ...
 עשיטסילאיצאס עשירנעלסור.) .ז 93 .(418)14) .יירעקורד-עכולמ 20 ,גאלראפ-עכולמ ,ע וו ק ס אמ

 .ןיזקע 2.000 .("סעיצקעס עשידיא יד ןופ .ּב .צ. .ּפ .ק .ר ןופ .ק .צ --. "קילּבוּפער-ןטאר עוויטארעדעפ

 (סעגארפ ענײמעגלא) .קיטילָאּפ-ןרעניא 2

 .נ ףיראכוּב
 .(לייט עט-1) דנאלסור ןיא עיצולָאװער יד ןוא ףמאק-ןסאלק רעד ...

 -ומאק רעד ןופ טעטימאק-לארטנעצ םאּב סעיצקעס עשיריא ןופ ארויּב-טּפיױה ןופ עּבאגסױא ,װעי ק

 ."ןאפ עשיטסינומאק. קורד ,"טלעוו עשיטסינומאק. גאלראפ ,עניארקוא ףיוא (.וועשלאּב) יײטראּפ רעשיטסינ

 .ןיזקע .3.00018 .ּבור 20 זײרּפ ."גאלאטאק- .י |2| (-70 .(9י/13)

 .: ןיראכונ
 .לייט רעט-2 .דנאלסור ןיא עיצולאווער יד ןוא ףמאק-ןסאלק רעד ...

 .וקע 3.000 .ּבור 100 זײרּפ .ז 84 .(413;9) .יירעקורד-ןטאר עשידיא עטשרע ,"גַאלרַאפ-עכולמ. ,וװ עי ק

 .ל יקצָארט
 .(שיסור ןופ) .עיצּולָאװער-רּבַאיטקָא יד ...

 .ןטייהרערנימ עלַאנָאיצַאנ רַאפ טַאירַאסימָאק םייּב גנולײטּבָא עשידיא יד :גַאלרַאפ ,דַארגָארטעּפ

 .ןיפ .א| .ז 110 .(9 ;(18) .יירעקורד-עכולעמ עט-17 ,רארגָארטעּפ ןיא

 עי א

 ,(1917--1921) .עיצולאווער-רּבאיטקא רעד ןגעמװ רעדניק יד---ןג9211

 רענילאוו ,גאלראפ - עכולמ עשיניארקואלא ,גנודליּב-סקלאפ ןופ לײטּפא רענילאו ,וימאטישז

 .ןיּפ .א| .ז 8 .(15;)9) .1.88 !מסתנצמסאמה 100. עח. ,גנולײטּפא

 :רוטארעטיל-ײטראּפ עשיטסינומאק 3

 קיטילָאּפ-ײטראּפ רעד ןופ סעגארפ עניײמעגלא (א
 םוינינעל (ו

 ןרָאפיונוצ-ײטראּפ (6

 קיטילָאּפ-ייטראּפ רעד ןופ סעגארפ עניימעגלא (8

 .א ,װָאנּבוּב
 -סּור ןיא ייטראּפ רעשיטסינומאק רעד ןופ גנולקיווטנא רעד ןיא ןטנעמאמ-דנורג ..
 ,דנאל

 .זקע 3:000 .ןיּפ .א| .ז 64 .(14,)9) .ַײרעקורד-ןטאר עשידיא עט-} ,"גאלראפ-עכולט, ,װעיק
1--11 
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 .ק ,ק ע ף א 5

 ןופ קיטקאט יד ןוא עיצולָאװער רעכילטלעוולא רעד ןּופ גנּולקיווטנא יד .ן192!ו
 ,טאיראטעלארּפ ןופ רּוטאטקיד ראפ ףמאק ןיא ייטראּפמאק

 .וקע 5,000 .ןיּפ .א| .ז 125 .(99414) .ײרעקורד-ןטאר עשידיא עט-1 ,"גַאלרַאפ-עכולמ. ,װעיק

 םוינינעל (ט

 יג ןינעל
 ראפנעמאזוצ ןשידנעלסורלא ןט-3 ןפא עדער) .דנאּבראפ-טנגוי ןופ ןּבאגפיוא יד ....
 : ,(.ּפ .י .ק .ר ןופ

 .זקע 3.000 .ּבור 60 זײרּפ .ז 27 .(14,)9) .יירעקורר-ןטאר עשידיא עטי} ,גאלראפ עכולעמ ,װעיק

 ,נ ןינעל
 ,(םזילאטיּפאק ןופ ּפַאטע רעטסייג סלא) םזילאירעּפמיא ...

 .ןיּפ .א) ."ןעגנוקרעמנָא- .ז ן|-+-156 .(617)9) .20-88 206. דממ. ,"גאלראפ-עכולמ. ,עװקס אמ
 עשיריא ןופ .ּב .צ -- .ּפ .ק .ר ןופ .ק :צ , ;"...עשיטסילאיצָאס ,עשידנעלסור.- ; *...רעיראטעלארּפ.)

 : .זקע 5.000  .("סעיצקעס

 .נ ןינעל
 .(0 םעסג8:016) .רעייטש-סגנורענרעד ןגעװ ...

 ,גאלראפ-עכולעמ .5ּ .ק .ר סעיצקעס עשיריא יד ןופ אוויּב-לארטנעצ ןופ ןּבעגעגסױרא ,קסּבעטיװ
 עשיטסינומאק רעדנעלסור. ; -...רעיראטעלָארפ.) .ן.ּפ .א) .ז 51 .(414)11) ."ןרעטש ןטיור. ןופ יירעקורד
 .זקע 10.000 .("סעקיוושלאּב) ייטראּפ

 .נ ןינעל
 .(0 חחסגמההסוס) .רעייטש-סגנורענרעד ןגעו ...

 ,גאלראפ-עכולעמ .ּפ .ק .ר סעיצקעס עשידיא יד ןופ ָארויּב-לארטנעצ ןופ ןּבעגעגסיורא ,קסּבעטיװ
 עשיטסינומאק רעדנעלסורג ר ראט ארט .ןיּפ .א| .ז 51 .(119/14) ."ןרעטש ןטיור. ןופ יירעקורד
 עה . . ," .זקע 10,000 .*(סעקיוועשלאּב) ייטראּפ

 סעיצקעס עשידיא יד ןופ ץנערעפנאק רערנעלסורלא רעט-4 רעד ןופ ןטאגעלעד יד. :עליה רעד ףא
 ."עיצאגעלעד רעקסּבעטיװ רעד ןופ .ּפ .ק .ר

 יה ,ןינצצ
 -סאמ ןופ ךאלרעמעקמאק יד ןופ גנולמאזראפ ַא ףא עדער) .רעייטש-רענרע ןגעוװ ...
 | ,(עינרעּבוג רעווק

 10.88 008. עחסזק. ,גנולײטּפא רעסעדא ןופ עיצקעס עשיריא ,גאלראפ-עכולמ עשיניארקואלא ;ס ע ד א

 .(".,,רעיראטעלַארּפ, {"קילּבוּפער-ןטאר עשיטסילאיצאס עשיניארקואלא,) .ן.ּפ .א| .ז 19 .(1114)

 ןוָאפיוגוצ-ײטראּפ (6

 .ן(ּב) .ּפ .ק .רֶו

 עשידיא יד ןופ ארויּב עלאינרעּבוג רעקסּבעטיװ ןופ טעּברא רעד ןופ טכיראּב ..,

 .(ראי 1921 טסוגווא ןטד1 זיּב 1920 ילוי ןופ) .ּפ .ק .ר סעיצקעס

 ןופ ירעקורד ,גאלראפ-עכולמ ןופ גנולײטּפא רעקסּבעטיװ םאּב גנולײטּפאּבּוס עשידיא ,קסּבעטיװ

 ײטראּפ עשיטסינומאק רערנעלסורא ; *...רעיראטעלארפ.) .ן.ּפ .א| .ז 14 .(424)18) ." |ן|רעטש ןטיור-

 : .זקע 1,000 ;"(..: =רעיראטעלָארּפ..; (סעקיװעשלָאּב)
 .ןטלאּפש 2 ןיא טקורדעג

 .ןּב) .ּפ .ק .רֶו

 .ןסּולשאּב ןוא סעיצּולאזער .ּפ .ק .ר ןופ ראפנעמאזוצ א רעד ...
 10-88 00. צעח.,גנולײטּפא רעסעדא ןופ עיצקעס עשידיא ,גאלראפ-עכולמ רעשיניארקואלא ,סעדא

 -עלארפ,) ."ןענימרעט ןוא רעטרעװ עינ עגינייא ןופ גנושטייטראפ, .ז |}} םעד ןיא .ז 55 .(414)10)
 א .זקע 3.000 .(*...רעיראט

 .ן(ב) .ּפ .ק .רֶנ

 .ּפ .ק .ר ןופ ראפנעמאזוצ וא ןפא ןעמונעגנָא סעיצולאזער ...
 .זקט 3000 .ן.ּפ .א| .ז 55 .(9ל414) .ײרעקורד-ןטאר עשידיא עט-1 ,יגַאלרַאפ עכולמ. ,װעיק

1---1 
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 .ר.ר.ס.פ ןיא ךוּב עשידִיי סָאד-ינטסיװק .י ןוא רענטאר .ז

 קימָאנָאקע .וו

 עימָאנָאקעטילָאּפ .1
 קיטסיטאטס 2

 עימָאנָאקעטילָאּפ 41

 : .י ,װָאנַאּפעטס ןוא .א ,װָאנַאדגָאּב
 .גר עּב כא ה .ה--שידיי .לייט עט-1--דנאּב רעטשרע .עימאנאקע עשיטילאּפ סרוק א ...

 -.ןיפ .א) .ו 86 .(13420) .יירעקורד-עכולמ עלאנאיצאנרעטניא ,עיצקעסדיי ,"גאלראפ-עכולמ. ,װ עי ק

 ,זקע 0

 קיטסיטאטס 2

 .עיסימאק-ןאיאר רעװעיק ןיטפס6נסס7צסא"--"םָאקזעגדיא,}
 ,(.ּבֹוג .ועיק) וואלסוֿהָאּב ןיא עזאלמייה .1 טפעה .עטרימָארגָאּפ ןופ קיטסיטאטס ...
 --איר. רעטעלג 15-(.ז 21 .(17 )24) .יירעקורד-ןטאר עט4 עלאנאיצאנרעטניא ,"גאלראפ-עכולמ ,װעי ק

 ,זקע 1.500 .ןיפ .א| ."סעמארג

 .ןשיזיוצנארפ ,סיסור ,שידיי : טסקעט}

 .ןגרע בגײט|ש .י :סעמארגאיד

 רעטעּברא ןוא טעּברא .וו
 גנוגעוואּב עלענָאיסעּפָארּפ 1
 םיװױטנָאי-רעטעּברא עלאנָאיצאנרעטניא 2

 גנוגעװאּב עלענָאַיסעּפָארּפ 41

 טי

 .(סעיצּוילאזער) .ןענייראפארּפ יד ןופ ראפנעמאזוצ רעשידנעלסורלא וו ..,
 -ילַאיצָאס. -...רעירַאטעלָארּפ-) ן.פ .א| .ו 170 .(92413) .1.אא 009. דאח. ,"גאלראס-עכולמ ,קסנימ

 יוקע 2000 .("סעיצקעסרִיא יד ןּופ .ג .צ. ."פ .ק.ר ןופ .ק .צ ;"דנאלסווסַײװ ןופ קילּבוּפערנטַאר עשיטס

 םיװיוטנָאי-רעטעּברא עלאנָאיצאנרעטניא 2

 2 ר .עגו
 -עג יד -- םארּבא .ל ,(דָיל) יאמ רעטשרע--ןיװאדוי .מ .טײװצאפלאז ..

 ,יאמ ןט-1 ןופ עטכיש
 'רעדנעלסור.) .ז 8 .(16423) .ּפ .ק .ר סעיצקעסדיא ןופ ארויּב .טיװ ןופ ןּבעגעגסױרא ,קסגעטיװ

 .ן.זקע 500 .("עיצקעס עשיריא--עיצאזינאגרא רעקסּבעטיװ ,ייטראּפ עשיטסינומאק

 יי ,ראװנעדײזװק
 .יאמ עט-1--וועטמאי רעטעּברא רעלאנאיצאנרעטניא בעד 2

 .ןיז 14 .(416)12) .גנולײטפא עשידיא ,רליגטילאּפּבוג ,קסּבעטיװ

 יי יקסװאראקש
 .(גנוטיידאּב ןוא עטכישעג ןייז) יאמ רעטשרע רעד ..,

 :עשיגיארקיא.) .ן.פ .א} .ז 16 .(914) .גאלראפבוג רעסעדא םאּב עיצקעסדיא ןופ עּבאגסיוא ,סע דא

 .זקע 2,000 .(*...רעיראטעלארּפ, ;"קילגוּפער-ןטאר עשיטסילאיצאס

 וו, 1/ו--+1



 469 ךוּבלמאז רעשינָאלַאָילּביּב

 גנודליּב ןוא רוטלוק .וצ

 (טעּברא-קעטָאִילּביּב) רעלקפּוטילָאּפ

 .ּפ ווא .א ,לאטגעזאר .786

.87 

.88 

.9 

1 

 -באכמ סרעטעק) ןקעטאילּביּב יד ןיא רעכיּב ןלעטשרעדנאנאפ ןעמ ףראד יוזא יװ ...

 -קעטָאילּביּב ךרוד טריגאדער .(קעטָאילּביּב רעשידיי רעד ראפ טעּברַאַאּב ,ןלעּבאט-םיר
 -ּביּב :עירעס .קעטאילּביּב עכעלטפאשנסיוו-רעלוּפאּפ) .*עגיל-רוטלוק , ןופ עיצקעס

 ,(66 1 ,ןסיוו-קעטאיל
 .ז 10 {+ .(14420) .יירעקורד-עכולמ עלאנאיצאנרעטניא ,עיצקעסריי ,"גאלראפ עכולמ. ,װעיק

 .ןטלאּפש ַײרד ןיא טקורדעג

 רעכיּב-ןרעל .
 קיטאטארג (+ ,סעַיטאמָאטסערכ (פ ,ןזייּבפעלא (= ;טפאשנסיווכארּפש .1

 קיטאמעטאמ 2

 טפאשנסיוורוטאנ .3

 טפאשנסיוװוכארּפש 41

 ןזייּבפעלא (8

 .מ ,רעדאה

 -פיונוצ .רערעל ןראפ ןעגנוזייוונא עשידאטעמ טימ .ענעסקאוורעד ראפ סייּב-ףעלא ..,

 .רע דא ה .מ :טלעטשעג
 .זקע 10:000 .ּבור 30,000 זײרּפ .ז 149422(.44) .1.84 003. לעאמ. ,"גאלראפ-עכולמ. ,קסנימ

 .5 .מונ .1923 .(ק) .שז ,"ןעטעלויב רעשיגאגאדעפ. .עיפארגאילּביּב -- .יק צעראז .א :.צערװצ

 .|110--105 .ּפש

 .א ,קא װיּפ ס
 .עסיורג ראפ סייּבפעלא ןא ! סעצאראהמא סיוא ...

 .ו 28 .(135618) .ײרעקורדױטאו עט-4 עלאנאיצאנרעטניא ,עיצקעסריי ,"גאלראפ-עכולמ. ,װעיק

 .זקע 20,000 .ּבור 00

 .ק א װיּפ ס .א : טראווראפ
 .5 .מונ .1923 .(ק) .שז ,"ןעטעלויב רעשיגאגארעפ. .עיפארגאילּביּב -- יק צער אז .א :.צערװק

 ,ן110--105 .ּפש

 סעַיטאמָאטסערכ (ט

 .והילא ,קאװיּפ ס
 -ייווצ ,(רָאי-לוש ןטירד ןרַאפ) .לייט רעטייווצ .עיטאמאטסערכ עשירארעטיל .שידיי ...
 .ן1920 ,"עגיל-רוטלוק. ,וועיק :עּבאגסיוא עטשרע}? ,עּבאגפוא עטרעסעּבראפ עט

 ןוא ןעגנונעכייצ- .ז אאו | 158 .(622)12) .ירעקורד-ןטאר עשידיי עט-1 ,"גַאלרַאפ עכולמ. ,װעיק

 .|698 .מונ : עז| .זקע 3:000 .ּבור 250 זײרּפ ."טראווכאנ. .ז ןג} "רעדליצ

 .ש .ח ןאדזאק

 ןופ טלעטשעגפיונוצ .עיטאמאטסערכ עכעלגעווַאּב .רעדניק ערעזדנוא ראפ...
 װעיק :עגאלפוא עטשרענ ,עגאלפוא עטייווצ .ךאלעסיימ .גנולמאז עטשרע ןאדזאק .ש .ח

 .|699 .מונ : עז} .,0 ,"עגיל-רוטלוק-

 .וקע 3.000 .ז 40 .(115616) .יײרעקורדיעכולמ עלאנאיצאנרעטניא ,עיצקעסדיי ,"גאלראפ-עכולמ. ,וװ ע י ק

 קיטאמארג (6

 .פ ןירעּפלײ הק

 .(עיגאלאמיטע) .קיטאמארג עשידיי ...
 .ןיוקע 4.500 .ז 58 .(12,16) .יירעקורד-ןטאר עט-1 ,"טפאשנסיווג גאלואפ ,װ אל סאגירע טאק

 גל; ש---1
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 .ר.ר.ס.פ ןיא ךוּב עשידִיי סָאד-ינטיװק .י וא רענטאר .ז

 א יקצעראז

 יקצע ראז .א ןופ טלעטשעגפיוא .גיילסיוא ןשידיי םעד ןופ םילָאלק ...
 .ז 16 .(99414) .גנולײטּפא רעסעדא ןופ עיצקעס עשידיא .גאלראפ-עכולמ רעשיניארקואלא ,סע דא

 .ןיזקע 5.00013 .ן.ּפ .אָנ

 .עניארקוא ןיא .דליּב .דיי ראפ .ּב .צ : דיירראפ

 יז ,שטיװאנאמלאק
 ן רערעֶל רעקסנימ ראפ טנעיילעג ,סעיצקעל ןופ טקעּפסנאק .קיטאמארג עשידיי ...
 .ש טיוװאנאמ לאק .ז

 .זקע 10,060 .ּבור 30.000 זײרּפ .ז 56 .1-44 ס0א. דאח. ,דנאלסורסייוו ןּופ "גאלראפ עכולמ, ,קסנימ

 ,'1922. :עליה רעד ףא

 -6 .מונ .1923 .(ק) .שז ,"ןעטעלויג רעשיגאגאדעפ. .עיפארגאילּביּב --.ןיק צע ר אז .א :.צערוּ

 .|110--103 .ּפש

 קיטאמעטאמ 2

 .יד

 רעד רעטנוא .יקצע ראז .א--שידיי .ערּבעגלא .וו ,קיטעמטירא .ו .קיטַאמעטַאמ ...

 .(עידעּפאלקיצנע-סקלאפ) .גרע ּבכא ה .ד ןופ עיצקאדער

 -ז 66 .(418)13) ,יירעקורד-עכולמ עלאנאיצאנרעטניא עט-4 ,עיצקעסדײ ,"גאלראפ-עכולמ. ,װעיק

 .זקע 0

 .*1922. :עליה רעד ףא

 טפאשנסיװרוטאנ 33

 .רענגארוו

 .רעסאוו ןגעוו ןעגנולייצרע ...
 .זקע 3.000 .ר 1.900 זיירּפ .ז 42 .(129420) .יירעקורד-עכולמ עלַאנָאיצאנרעטניא ,*גַאלרַאפ-עכולמ, ,װ עי ק

 .טסקעט ןיא ןלעמעג 23 טימ

 ןיצידעמ .עז

 יי יי

 .עּבאגסיוא עט-4 .ערעלאכ ןגעװ ...
 עכולעמ ע2-17 ,גנולײטּפא .דיא ,םינינע עלאנאיצאנ ראפ טאיואסימאק :גאלראפ ,דארגארטעּפ

 .ן708 .מונ : עז| .ן.זקע 10.000 .ז 16 .(417)13) .יירעקורד

 .פארּפ .ד ,ינט אלאּבאז|?
 .(ןּבירשאּב רעלוּפאּפ) .ןטיהראפ ייז ןופ ךיז לאז עמ יװ ןוא קניירק עדנעקעטשנא ...
 .(26 1 ,קעטאילּביּב עכעלטפאשנסיוו םירעױּפ ןוא רעטעּברא) .שטיװאנכ אי .ל--שידיי

 -עכולמ עט-1 ,גנולײטּפא רעסעדא ןופ עיצקעס ץעשידיי ,גאלראפ-עכולמ רעשיניארקואלא ,סעדא

 .ןיזקע 2,000 .ז 3 .(1394 17) .יירעקּורד

1 26 2 

 .(גנורעלקפיוא עשיראטינאס) ערע לאכ ..
 10-84 סחפ. צאה. ,גנולײטּפָא רעסעדא ןופ עיצקעס עשידיא ,גאלראפ עכולמ רעשיניארקואלא ,?עדא

 .טסקעט ןיא ןלעמעג 15 טימ .זקע 5,000 .ן.פ .א| .ז 16 .(15 ;23)

 טסנוק .עוו
 קיזומ .1
 רעטאעט 2
 רוטּפלוקס .3

 קיזומ
 "ר א

 -רעקיזומ ןוא -רערעל ַא ןופ טריגאדער ןוא טעּברַאַאּב .רעדיל-רעדניק ןופ ךוּב למאז ...
 .גנולײטּפָא-סגנודליּב .ּבוג םנופ גנולײטפָא-ּבוס רעשידיא רעלמָאה םאֹּב עיסימָאק

 צ, צו/ ש---11
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 421 ךוּבלמאז רעשיגָאלַאילּבי ּב

 .ןיּפ .א| .ןטאנ .ז 64 טסקעט .ז 54 .(11415) ,ײרעקורד-עכולמ עט-1 ,"גאלראפ-עכולמ. ,לעמאה

 ,זקע 5.000 .(*...רעיראטעלארּפ. ;"...עשיטסילאיצאס רעדנעלסור.)

 .מ ןיװע ל
 .ןרעדיל רעדניק 5 וצ ןטאנ| רעדיל-רעדניק ןופ ןעמעט ףא עטיאויס עניילק ַא'...

 .(18,12) .ײרעקורד-טאר עשידײ עטשרע ."גאלראפ-עכולמ. ןןוא| "עגיל-רוטלוק, גאלראפ ,װעיק

 .זקע 3.000 .ן.ּפ .א} .ז 14

 .ש .ג :עליה

 .מ ,רענלימ
 .אנאיּפ ןוא עמיטש ראפ .ץרּפ .ל .י ןופ רעדיל-רעדניק ןהעצ .עטיאויס-לאקאוו
 .(20426) .ײרעקורד-ןטאר עשידי עטשרע ,"גאלראפ-עכולמ. |ןואְ| "עגיל-רוטלוק. גאלראפ ,װעיק

 .זקע 3.000 .ןיּפ .א| .ז
 .|װ ָאקײש |ט :עליה

 רעטאעט }2

 25 טו שי עא יי 1

 .1921 יאמ 9 .גנולמאז ."עגיל-רוטלוק , עידוטס-רעטאעט ןופ גנונעפערע רעד וצ ...
 .שטיװעק אזאק .,ןה/ :ראטקאדער

 .זקע 500 .ןיפ .א| .ּפש 30 .(22)15) .יירעקורד-ןטאר עשידיא עט-1 ,"גַאלרַאפ-עכולמ. ,װעיק

 .ןטלאּפש 2 ןיא טקורדעג

 רוטפלוקס 3

 .ףסוי ,װאקײשט
 .("קיריל, קעטאילּביּב עניילק) .רוטּפלוקס ...

 +(סא 10) ,ם-צה 84 4808848 2תקצאהקמא ,"גאלראפ-עכולמ, ןןוא} שעגיל-רוטלוק, גאלראפ ,וועיק

 .זקע 2.500 .ן.ּפ .א| "סעיצקודארּפער. .ז ןג2) } 5

 . רוטארעטיל .עזוו
 עיזעָאּפ .1
 קרעװ עשיטאמארד .2
 עזָארּפ 3
 רוטארעטיל-רעדניק .4
 עטכישעג-רוטארעטיל .קיטירק .5
 רעכיּבלמאז .6

 עיזעַאּפ 1

 .נ ,רעדנעלסיוא

 .(1918--1920) .רעדיל .גאט רעּבלאה ...

 "...גאט ןּבלאה םוא ,גאט ןּבלאה םוא,
 .זקע 1.000 .ן.ּפ .א| .ז 79 .(7415) ,קסנעל אמס

 .נ ,רעדנעלסיוא
 .טנארפ ...

 ,רעד ןיּב ךיא ןוא,

 ,רימ רעּביא ןעוו

 " .,רימ רעכעה

 -עכולמ עלאנאיצאנרעטניא עט-4 ,"עגיל-רוטלוק. גאלראפ ךרוד טיירעגעגוצ ,"גאלראפ-עכולמ. ,װעיק 4

 .זקע 5.000 .ן.ּפ .א| .ז 31 .(19,}9) ,יירעקורד
 עוו; ו---11
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 ,ר.ר.ס.פ ןיא ךוּב עשידִיי סָאד-ינטיוװק .י ןוא רע נטאר .ז

 בלית
 .רעדיל-ספמאק רעטעּברא עשידיא ...

 -אס רעשיריא.) .ז 7 .(110417) .עיפארגאפיט-עכולמ ,(נ8 2) ."ןויצ-ילעוּפ דנגוי. עּבאגסיוא ,ןֿפ. 11

 .ן("ןויצ-ילעוּפ. דנגוי. דנאּבראפ-דנגוי רעטעּברא רעשיטסילאיצ

 .הילא ּבולאג
 .(קעטאילּביּב-סקלאפ) .(ןעמעאּפ ןוא רעדיל) .ןטלעװ ןשיווצ ...
 *...דנגוי ןופ תומולח ערָאלק ריא ,טינ טמוק,

 ,5-68 ס00207085 דאהסזק8סאא ,ץּבאגסיוא עשיכולמ עשיניארקואלא ,ע װא טל אּפ ןןוא| וו א ק רא כ
 .זקע 5.000 .ז 71 .(878)

 .ד ןיײטשפָאה
 .("קיריל, קעטָאילּביּב עניילק) .ּבעװעג-ןעניג ...
 "...רימ ןגעקטנא טדניוװש סָאװ ,טניוװ ןיא

 .ז 15 .(7()4) .ײרעקורד עלאנאיצַאנרעטניא ,-גאלראפ-עכולמ. ןןוא} -עגיל-רוטלוק. גאלראפ ,װעיק
 .זקע 2.000 ןיּפ .או

 .ד ןײטשפאה
 .("קיריל, קעטאילּביב עניילק) .ןפיילש-ןענוז ...
 "...ןּבעג טשינ ריד ּור ןייק ךיא ןאק ןוא;

 ו 23 (9)4) .ירעקורד עלאנאיצאנרעטניא .-גאלראפ-עכולמ. ןןוא| -עגיל-רוטלוק. גאלראפ ,װעי ס
 .זקע 2.000 .ן.ּפ .א|

 2 7 יט

 ,שטיװערוג עינאמ ,ןידליג םײחה ,סעקטוא דוד ןופ רעדיל ..
 ףילקיר שריה ,ןידאר עשילא

 .ןיוקע 3,000 .ו 69 .(11 ,14) .יירעקורד-עכולמ עט-1 ,גנולײטּפא רעלמאה---"גאלראפ עכולמ. ,ל ע מ א ה

 .ץרּפ ,שיקראמ

 ,םתס ..,

 *...םרוט ןגידעקָאלג ןיימ ןופ רעכָאפ רעטשרע רעד,
 רעװאלסאנירעטאק עט-1 ,"טפאשנסיוו גאלראפ ,-עגיל-רוטלוק. עּבאגסיוא ,װ אלס אנירעטאק

 .זקע 500 .ןּפ .א| .ז 192 .(412)7) .יירעקורד-ןטאר

 .ע ,ןַאמרָאק

 רעשידיי רעיינ רעד ןיא קיריל ערענאיצולאווער ןופ גנולמַאז .רעיוד ןקידרעייפ ןיא ...
 ןַאמר ָאק .ע ןופ טעטיילעגנייא ןוא טלעטשעגפיונוצ .גנוטכיד

 .ײרעקוור-ןטאר עשירַײ עט-1 ,"עגיל-רוטלוק. גאלראפ ןכרוד טיירגעגוצ ,"גַאלרַאפ-עכולמ. ,װעיק

 .זקע 5.000 .ן.ּפ .א| .ז 63 .(7א9)

 .|פרָאפ-ךוּב ןיא לָאמ ןטשרע םוצ טקוודעג זיא לייט א ,טּפירקסונאמ ןופ טקורדעג ןענַײז רעריל עקיגיײא|ק

 .װ ָא קײ ש ט .י :עליה

 .24)} 1922 .(ם) .צט ,"סעמע רער. .עיפארגאילּביּב ןוא קיטירק -- רעדנעל סיוא .נ :.צערןצ

 .2 .ז .232 .,םוג

 .ל ,אקטיװק
 .טסייג .קיריל ...
 ,..טירט-סופ ךאנ רימ טסייג סאוו ,וד,

 .זקע 1:500 .ז 23 .(139417) ."עגיל-רוטלוק. יײרעקווד ןוא גאלראפ ,װעיק

 .ן1920 ,וװ ,"סנגייא. : ךוּב ןופ|

 .א ,װָארינשוק

 ןיײט שפ ָאה .ד :דיירראפ .("קיריל, קעטָאילּביּב-ענײלק) .טנעוו
 "..ןארקע--ךיא ךייא טימ טדער סָאד !סיוא טרעה,

 .יירעקורר-עכולמ עלאנאיצאנרעטניא ,-עגיל-רוטלוק. גאלראפ ךרוד טיירגעגוצ ,"גַאלרַאפ-עכולמ. ,װעיק
 .זקע 5.000 .ן.ּפ .א| ז 16 .(/ 6 50)

'111--11 
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 .לארשי ,שטיװאניּבאר
 ."רימ , רעסיורג ...

 "...ןפראוועג טינ *"ךיא , רעזנוא ןּבאה רימ,

 יו 16 .7ל41) .ײרעקורד-ןטַאר .לסאגירעטאק עט-1 ,"טפַאשנסיװ- גַאלרַאפ ,װאלסאגירעטאק

 יזקע 5000 .ןיפ .א|

 .יא ד אז .ל :עליה

 ,*1920. :עליה ןפא-

 .יעשילא ןידארװ

 .רעכא ...

 "...ןיורק סהדוהי - ןיוש לכיה רעד טנערּב סע ...טכאנראפ א.
 .ןיזקע 1.000 .ז 8 .(14718) ,גנולײטּפא .ּבוג רעלמאה ,"גאלראפ עכולעמ. ,על מאה

 .עשילא ,ןידָארװק
 .סילאגראמ עדידעי ןופ עמאדקאה .קיאארעה ...
 "...טָאטש רעסיורג רעד ןופ ןסאג יד ןיא טנווא ןדעי,

 .ןיזקע 1.500 .ז 33 .(8,)14) .גנולייטפא .ּבוג רעלמאה ,"גאלראפ-עכולמ. ,על מאה

 .ל ,קיגוער 8

.9 

 -סיוא .נ :טראווראפ .("קיריל, קעטאילּביּב עניילק) .ןעגנאגפיוא עכיילּב ןיא ...
 .רעדנעל
 *.!גערּב עמאס אּב !טכאנ,

 .ז 30 .(6410) .יירעקורד עלאגָאיצַאנרעטניא ,"גאלראפ-עכולמ. ןןוא} "עגיל-רוטלוק. גאלראפ ,װעיק

 .זקע 2.000 .ןיּפ .א|

 .רשא ,ןאמצרא וװ ש

 .עיצקאדער רעד ןופ דייררָאפ .(*קיריל, קעטָאילּביּב עניילק) .ןטייוו ענעדלאג ןופ ..-
 "...ןעלמיה עיולּב-דייז ףא םיכאלמ-סעּבאש יו.

 -ורד-עכולמ עלאנָאיצַאנרעטניא ,עיצקעסדיי ,"גאלראפ-עכולמ. ןויא| *עגיל-רוטלוק. גאלראפ ,װעיק

 .זקע 0 .ןיפ .א) .ז 0 .(6567) .יירעק

 .ןב ,2 .ז .111 .מונ ,2/וצ ,1922 .(מ) .צט ,"סעמע רעד. .ןאמצראווש רשא --ןישורּבָאד .י :.צערופ

 קרעװ עשיטאמארד 2

 .ל י ,ץערעפ .80

1 

,822 

 .(עמארד-עילימאפ עשידיסכ א) .טייק ענעדלָאג יד ...
 .זקע 5.000 .ן.ּפ .א| .ז 63 .(8)א17) .עיצקעסריי---"גַאלרַאפ-עכולמ, ,װעיק

 עזָארּפ 3

 .דוד ןאסלעגרעּב

 .גנאגּפא ...

 .ז 115 .(130420) ."עגיל-רוטלוק, גאלראפ ,װעיק
 .ן1920 ,װ .ּב ,"סנגייא. : ךוּב ןופ}

 .א ,ינבואר

 .סעכיוק ...

 .ײרעקורד-ןטאר עשיריא עטשרע ,*עגיל-רוטלוק. גאלראפ ןכרוד טיירְגֶעגוצ ,"גאלראפ עכולמ, ,װ עיק

 .זקע 5.000 .ּבור 150 זײרּפ .ז 119 .(פלָא13)

 רוטאיעטיל-רעדניק 4

 .ראקסא ,דליַאָא
 .ףארדנע װ .ז ךרוד טצעזרעּביא שילגנייא ןופ .ץנירּפ רעכילקילג רעד ...

 רערגעלסור ;"...רעיראטעלארפ) .ז18 .(13,)9) .2-88 100. דװח. ,"גַאלרַאפ-עכולמ. ,עװקסאמ

 .("סעיצקעס עשיריא ןופ .ּב .צ ,.ּפ .ק .ר ןופ .ק .צ+ ;"...עשיטסילאיצָאס

 י7111.--11 :



 : 2 י ההס 5 ןיא ךהב עשנ;די סָאְד ינט; װק ;,ןא רענטאר ; 24 יה

 יו ,שוּב ,4

 סא יקסנאינסארק .י ןפ טצעזרעּביא .ץיראמ ןוא סקאמ ,.,

 ,גנולײטּפא רשסעדא ןופ עיצקעס עשידיא---"גאלראפ-עכולמ, רעשיניארקואלא ;ס ע דא ןווא| ,וו א ק ר א כ

 .ןטרירטסויליא| יזקע 3.000 .ן.פ .א| .ז 32 .(169619) א"את טסע. עמס-תומצסוקמ/צ.

 .|װָאקשעּפ .א|/ .מ ,יקראג ,5

 .ורא ּב .ה ןופ גנוצעזרעּביא .רעדניק ...

 10-אה טטת. צמח. ,גנּולייטּפא .ּבוג רעסעדא ןופ עיצקעס עשיריא---"גאלראפ-עכולמ,, רעשיניארקױאלא ,ס 2 ד א

 .("...רעיראטעלארּפ , ; *קילּבוּפער-ןטאר עשיטסילאיצאס עשיניארקוא,) .ן.ּפ .א} .ז 12 .(11415)

 .רֹּב ,םירג ,6

 .עירול .נ :שידיי .טפעה 1 .ךאלעסיימ ,..
 -ןטאר עט-4 עלאנאיצאנרעטניא ,"עגיל-רוטלוק. גאלראפ ןכרוד טיירגעגוצ ,"גאלראפ-עכולמ, ,װעיק

 .זקע .2.000 .ן.ּפ .א| .ז 16 .(1296) .יירעקורד

 : ;ו

 ראפ ןלאירעטאמ .דנאמלעה .ה ךרוד טריגאדער .טפעה עטשרע .ךאלעדיל ..

 2 .רעזייה-רעדניק ןוא רענטרעג-רעדניק

 -עכולמ רענילאוו עטשרע ,(עיצקעס עשידיא) גנולײטּפא-סגנודליּב עלאינרעּביג רענילאוו ,רימ אטישז
 .ןיז 8 .(10917) .יירעקורד

 א ר יא 1 ,58

 : .(ךאוו-רעדניק רעד דעװאקעל) .ךאלעדיל ..
 .ןיז15 .09418) .דנאלסורסייוו ןופ םאקדליּב םאֹּב עיצקעס רעשידיא רעד ןופ עּבאגסוא ,קסנימ

 .ן.נ .דו* ,קאיריּביסךימאמ 9

 .װ .א : שידיא .יײּבָארָאװ רעטלַא רעד ..,
 -(16,)10) .10-88 002. מח. ,"עגיל .רוטלוק. רעד ייּב עיצקעס-גאלראפ---ךאלעמילּב, גאלרעפ ,סעדא

 : ,ןיפ .א) .ז 6

 .ןשטיוואמארּבא .י .ש* םיראפס-רעכיומ עלעדנעמו+

 .עגאלפיוא עט-3 .עלעשרעה ..
 .ײרעקורד-!טאר עט-10 ."עגיל-רוטלוקא רעד ייּב עיצקעס-גאלראפ --"ךאלעמילּב. גאל רעפ ,סעדא

 ןיז 13 .(12417)

 . ןשטיװָאמארּבא .י .ש|* םירָאפס-רעכיומ ילעדנעמ 1

 .(06 2 ,קעטאילּביּב-טנגוי ןוא לוש) ישילשאה ןימאיניּב סעאסאמ ..
 .ירעקווד-ןטאר עשיויא עט-1 ,"עגיל-רוטלוק. גאלראפ ןכרוד טיירגעגוצ ,"גאלראפ-עכולמ, ,וװ עי ק

 .זוקע 3.000 . .ּפ א .ז 67 .(10817)

 ."עגיל-רוטלוק. אֹּב עיצקעס-לוש רעד ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא ןעגנוצריקראפ טימ טקורדעג;

 ןשטיווָאמארּבא .י .ש* םירָאפס-רעכיומ ילעדנע מ ,2

 ,(6 1 ,קעטאילּביּב-לוש) לּבלעק סָאד ...
 עלאנאיצאנרעטניא ,"עגיל-רוטלוק . גאלראפ ןכרוד סיירגעגוצ ,עיצקעסדיי --"גַאלרַאפ-עכולמ, ,װעיק

 .זקע 10.000 .ן.ּפ .א| .ז 24 .(92614) .יירעקורד-עכולמ

 .ןשטיווָאנאהאק .ּפן* רּתסנ רעד ,23
 .םיכלמ יד טימ השעמ יד רעדא ,השעמדאּבּב א ..

 .ןיפ .א) .ז 78 .(120419) .ן"עגיל-רוטלוק, גאלראפ} ;וװ עי ק

 .ן1920 ,װ .ּב ,"סנגייא. :ךוּב ןופ}

 ןויצ-ןּב יקסװאקלידיס ,4
 -לידיס ןויצ-ןּב ןופ .טלעטשעגפיונוצ .רעדלעפ יד ףיוא רענטרעג יד ןיא ...

 .(2: 1 ,תיב-ףלא ןכאנ) .יקסװאק
 -|.5 .א| .ז 16 .(103414) ."עגיל-רוטלוק. רעד אּב עיצקעס-גאלראפ - -ךאלעמילּב. גאלרעפ ,סעדא

 : .ןטרירטסויליא}

 ץ17-- 1
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 ןויצדּב יקסװאקלידיס
 -לידיס ןויצ-ןּב ןופ טלעטשעגפיונוצ .עקריס --לטניה ןוא עקרימ - לצעק ...
 ,((6 2 ,תיּב-ףלא ןכאנ) .יק ס װאק

 .ןיפ .א) .ז 20 .(414)10) ."עגיל-רוטלוק. רעד אּב עיצקעס-גאלראפ ,"ךאלעמילּב, גאלרעפ ,ס ע דא

 .ןטרירטסויליא}

 ןויצ-ןּב יקסװאקלידיס
 יקסװאקלידיס ןויצ-ןּב :טעּבראאּב .ךאטער רעד ..!

 .ז ןגס| .(147420) .3-88 עטס. עחס-האסזע. ,עיצקעסדיא --"גאלראפ-עכולמ, רעשיניארקואלא ,סעדא
 ?ןטקפטשימ יד

 ל ? ,ץע רעּפ

 .(מ 2 ,קעטָאילּביּב-לוש) .םאי ןפא םיסינ ...
 עלאנָאיצאנרעטניא ,"עגיל-רוטלוק גאלראפ ןכרוד טיירגעגוצ ,עיצקעסדיי ---*גַאלרַאפ-עכולמ, ,וו עי ק

 .זקע 10.000 .ן.ּפ .א| .ז 16 .(99414) .יירעקורד-ןטאר

 .ר ,גנילּפיק
 .ץאק .מ :שידיי .סעסיימ עכעלרעדנואוו ....

 עלאגָאיצאנרעטניא ,"עגיל-רוטלוק . גאלראפ ןכרוד טיירגעגוצ ,עיצקעסדיי ---"גַאלרַאפ-עכולמ.. ,וװ ע י ק

 ,זקע 5.000 .ן.ּפ .א| .ז 66 .(17()12) .יירעקודד עכולעמ

 ,ר"ד ןושמש .רענטארד
 ןרעדיל} .רעדניק עשידִיי -- 1
 ".,,טפיטש רעדניק ,טפיטש,

 רוטארעטיל עשידיי ראפ טפאשלעזעג רעסילפיט ןופ "שידיי, גאלראפ ןכרוד ןּבעגעגסױרא ,פיל פיט

 .ןטרירטסויליא| .זקע 300 .ּפש 66 .(21415) .(ןָאזנעזיװ ענעזעוועג) ַײרעקורד-ןטאר ןיא טקורדעג ,טסנוק ןוא

 .דוה ,לעכיור
 -יכיט ,װאּפולוט ,יקסנישוא ,;לַאד ,װעיסאנאפא .ג טיול) .ךאלעסיימ ...
 84 1 (.דנא ןוא ױא רימ

 20 (13 ,16) .יײרעקורד עלאנאיצַאנהעטנוא ,?גאלראפ-עכולמ, ןויא}) "עגיל-רוטלוק, גאלראפ ,װעיק

 .זקע 5.000 .ּבור 700 זיירפ

 ,ןשטיװָאניּבאר .ש םכילע-םולש
 -טנגוי ןּוא -לוש) .םעסאי ַא לגניי ַא ןופ םיוואסק .לגניי סנזאכ םעד יסייּפ לטאמ ...

 ,(.6 1 ,קעטאילּביּב

 .ײרעקורד-ןטאר עשידיי עט-1 ,"עגיל-רוטלוק  גאלראפ ןֿכרוד טיירגעגוצ ,גאלראפ-עכולמ, ,װ עי ק

 .זקע 5.000 .ן.ּפ .א| .ז 130 .(9817)

 .הדוהי ,גרעּבנײטש

 .(עגאלפיוא עט-2) ,םיוּבלעּפע .ּב :שִיאערּבעה ןופ .רעלָאמ רעד ...
 .(414)9) .10.8ה 008. ?אח. ,"עגיל-רוטלוק. רעד יב עיצקעס-גאלראפ--"ךַאלעמילּכ. גַאלרעפ ,סעדא

 .ןיּפ .א) .ז 0

 עטכישעג-רוטארעטיל .קיטיוק 5

 י ןישורּבַָאד

 .("קיריל , קעטָאילּביּב עניילק) .(דויטע) .קָאלּב דנאסקעלא ...
 עלאנאיצאנרעטניא ,-עגיל-רוטלוק. גאלראפ ןכרוד טיירגעגוצ ,עיצקעסדיי ---"גַאלראפ-עכולמ,. ,װ ע י ק

 .זקע 5.000 ן.ּפ .א| ."עימארגאילּביּב. .ז ן2|-{-28 .(7 ;;19) .יירעקורד-עכולמ

 ןקיָארמעד ףא טכאמעג םאזקרעמפוא זדנוא טָאה סָאװ ,(וועַיק) שטיװָאילע .י 'כ מעד קנאד םעגײש א (}

 .עלעכיּב םענעטלעז רָאג-זיּב

 יץגע1---11
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 .ר.ר.ס.פ ןיא ךוּב עשידִיי סַאד-:ינטיװק .י ןוא רענטאר .ז

 .בקעי יקסניצשעל
 טנעיילעג סעיצקעל .רוטארעטיל רעשידיא רעד ןיא ןּבעל עשימאנאקע עשידיא סָאד ...
 .ראי ןרעל 21--1920 קסנימ ןיא ןסרוק עשיגָאגַאדעּפ עשידיא יד ףא

 .זקע 5.000 .ן.ּפ .א| .ז 44 .(420)13) .יירעקורד-ןטאר עטי1 ,"גאלראפ-עכולמ. ,קסנימ

 טא 1

 ,(1915--1921) טייצראי ןטסקעז םוצ .(גנולמאז) .ץרּפ .ל .י ...
 +(9לא 17) ,10-:83 220:010406:2:+ 1000. 1411. ,עיצקעס-גנודליּב .ריא .ּבוג רענילאו ,רימאטישז

 .ןיפ .א) .ז 4
 שוּביײל קאכציי --.טיא ַא כ .י :קרעװ ענייז ןוא ץרּפ ---.ל .ל ;|דיל} רעדירּב---.ץ ר ּפ .ל .י : טלאהניא

 --רנָאמלע'ה .מ .א ;רוטארעטיל רעשיריא רעד ןופ םעלּבארּפ יד ןוא ץערעּפ .ל .י-- ליל ;ץערעּפ

 -יורכיז---.ש י ד ו א מ .א ;טלייצרעד ריד ןופ ,ףליה ןייד טימ ,ריד ןופ---.ש .פ ;רניק עשידיא סאד ןוא ץערעּפ

 .טיוט סעצערעּפ ןגעוו סעג

 2 הויט 1

 .טפעהלמאז .ץ רַּפ .ל .י ןופ ןעקניידנא םוצ ...
 .ןייקע 5.0001 ן.פ .א| .ז 15 .(419)14) .גנולײטּפא עשידיא--דליּבטילָאּפּבג ,קסּבעטיװ
 טינ ּבױא, -- .גײ װ צ .ר .א .2 ;עכאּפע ןייז ןוא ץערעּפ .ל .י--.ןא מװע ל .ש .י .1 :טלאהניא

 -גא ןראפ -- .ןאמכעל ּב .מ .4 ;ןדנאל-ץעגרע ןופ יװָאנ רעד --.ארפ אס .א .3 ;"רעכעה ךָאנ
 .ץערעּפ .ל .י ןגעװ סעניורכיז -- .רא װנע דײז .י .5 ;ּבױה

 רע כיּבלמאז 6

. |* .7 

.8 

 .ךוּבלמאז .ּפערט ...
 .(165420) .יירעקורדךסאר רעוואלסאנירעטאק עט-1 ,"עגיל-רוטלוק. עּבאגסיױא ,װא לס אנירעטאק

 .ןיזקע 1.000 .ז 8

 ןלאָירעטאמ עשיפארגָאִיּב .וא
 27 ר

 ןטרעפ ןייז וצ וו א כא רא ּב רעוװאכ םעד טעמדיוועג ,טפעהלמַאז ַא ,טייצראי םוצ ...

 ,|ן1921 רּבאקעד 17) טייצראי

 ףַא ײטיַאּפ רעשיטסינומָאק רעשידיי רעד ןופ טעָאימָאק-טּפױוה םענופ ןּבעגעגסױרַא ,װא ק רא כ

 .ז 22 (15 28) .יירעקורד-ןטאר עט-8 ,עניארקוא

 .ןָארטיצ .ל .שוי .השמ ,ןָאסּבָאקַאי 9
 .(עיפַארגָאיּב) .ןַאמפלע ה יסעה .ו .ןרענָאיצולאווער עשידיא ...

 -רערנימ עלאנאיצאנ ראפ טאיראסימָאק םייּב גנולײטּבא עשיריא יד :גַאלרַאפ ,דארגארטעפ
 .ןיפ .א| .ז 16 .(418)10) .יירעקורד-עכולעמ עט-17 ,דארגארטעּפ ןיא ןטייה

 -עּברא .דיא רענײמעגלא .ײטראּפ רעטעּברא .מעד .צָאס .לסור 0
 הרנוב,!רעט
 ?רע ליװ סָאװ ןּוא דנּוּב רעד זיא רע -- ,8
 10 זײרּפ .ז 8 .(417)12) .רעוַאטימ .ח קורד ,ײרנוּכ  ןופ טעטימאק רעוואקראכ ןופ עּבאגסיוא ,וו ָא ק ר א ח

 .ּפאק

 3 עטצעל יר ןעמוקעגוצ זרנוא ןענַײז קורד ןיא טקירנעראפ ןצנאגניא ןעװעג ןיוש זיא עמישער יד זא (

 ןשיפארגָא;לּביּב-שיטסיטאטס םענופ קיטסיטאטס רעד ןיא טנכערעגנַײרא טינ רעּבירעד ןענַײז ןוא (852--850) ןרעמוג
 ,סעקירּבור עקירעהעג יד ןיא טלעטשעצ טינ ךיוא ןוא (369--349 .ז) .דויטע

 ץ111, {א-+1



 477 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאָילּביּב

 .המלש ןיגָאב 1
 .(רעדיל} .עניאַארקוא ןיא ןעמארגאּפ יד וצ ,ןיגא ּב המל ש ןופ ןעטפירש -- 2
 "..!רענַײמ דנַײרפ ,וטסיּב ואוו,

 .ז 32 .(16()13) .יאשראּב .א ײרעקורד ,ןרעגַאכעמ ןופ גאלראפ} ,קסנימ
 .ןעיצאּפוקָא רעשילױּפ רעד ןופ טַײצ רעד ןיא טקורדעג|

2. 1{ '+... 

 .ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל -- רעדניק ןופ ךֹוּבלמאז .יאמ 1 --- 0
 עלא ןופ רעיראט;לָארּפ עגנוי.) .ן.פ .א} .ז 15 .(15;)6) .רעקורד ןופ לוש עשינכעטפָארּפ ,ל ע מ א ה

 .(*! ךיז טגינייאראפ ,רערגעל

 יי ןעס רע דנא :ןעגנולײצרעד .גורפ .ש ,ט ײ ט .מ ,ץיװ רו ה .ש :רעדיל :טלא הגיא
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 .ר;ר.ט.פ ןיא ךוּב עשידִיי סָאד--ינטיװק .י ןוא רענטאר .ז 48

 : (שינעכײצראפ-טלאהניא

 ל ֹא

 2 ,113 ,112 ,469 ,235 -- טפאשםריוודנאל 165 ,665---661 ,395 ,394--קיטילָאּפ-ןרעסיוא
 ---116 ,631---412 ,369--237 ,145--86 --- רוטארעטיל ,686- -ןצנערעפנָאק-רעטעּברא עשַיייטראּפמוא
 { - 2 ;840--8044 ,7 .163 -- םזילאירעּפמיא

 ,617--672 408 7 א -- םזינינעל .185---183--םיװױטנָאי-רעטעּברא עלאנָא;צאנרעטניא

 : ,.. *016--1 ,668----666 .- ,402---396 ,166---164 -- קיטילָאּפ-ןרעניא

 ,103---697 ,452---429 ,232---222 -- רעכיּבנרעל 769--6
: .195---71 

 .420 -- 415 -- "םזימאאהדאכא.

 .188 ,187 ,697 ,441---439 ,222 --- ןזייּבסעלא

 .387 ,2 ,}--רוטארעטיל עזעיגילעריטנא

 }686 ,085 ,4 ,210--207 -- רעטעּברא ןוא טעּברא

2---185. 

 ַּב

 .176--114 ,13--4--"דנוב,

 ---632 ,380---310 ,147 ,146--ןלאירעטאמ עשיפארגָאיּב

8, 158, 159, 848, 849, 

 .186 ,692--טעּברא-קעסָאילּביּב

 ֹמ

 .798 ,449---446 ,221 ,226 -- (רעכיּבנרעל) קיטאמעטאמ

 .115 ,114 -- ַײרעלָאמ

 ,169 ,155---153 -- םזיסקראמ

 ,801---799 ,470 ,236 ,85---81 -- קיזומ

 ,111 --706 ,468--466 ,234 ,233 -- ןיצידעמ

6---198. 
 .691 ,434 ,217--215 -- סעמאר-גָארּפ ןיא קידָאטעמ

 ,69 ,68 ,61 -- גנונעדרָא-עכולעמ

 נ

 .105 ,465---453 ,80---76 --- טפאשנסיוורוטאנ : 1
 - 700 ,230--228 -- (רעכיבנרעל) טפאשנסיוורוטאנ .452 -- (רעביצנרעל) עיפַאדנָאעג
 .195 ,2 .393--.388 ,162--152 - שינעטנעק-טפאשלעזעג

 .401 ,166--- (טכאמנטאר רעד ןופ) קיטילָאּפ עלאנָאיצאנ אי טי יי, עט = אטכיטעג
 .205---193 ,60--49 -- ןדִיי אב עגארפ עלאנָאיצאנ א

 ,385--381 -- גנוגעוואּב-רעטעּברא ןופ עסכישסעג

 ס .162--0

 יי יי אט גרג --.ענָאלָאזצָאס 164 ,163 ,641 -- 639 ,386 ,149 -- עשירַיי ,עטכישעג
 .161---156 --- םזילאָיצָאס ,450 ,232 ,231 -- (רעכיּבנרעל) עשירַיי ,עטכישעג

 .680---(עשִייײטראּפ) ןטוטאטס 03 ,ה
 ,181 --- קיטסיטאטס

 ,803 --- רוטּפלוקס

 ֹע ד
 .658 ,657 --- עיפארגָאנטע

 .181 ,180 ,423 ,422 ,206 -- קימָאנָאקע

 ּפ

 .186 ,692 --- רעלקפוטילָאּפ

 ,393---388 ,162---152 --- ערווָיטילָאּפ

 793---191 --- קיטאמארג
 .115 ,114 --- קיפארג

 ---121 ,502--493 ,262---249 ,92 -- קרעװ עשיטאמארד

8,- 820. 

 ה

 .152 --- םזילאַירעטאמ רעשירָאססיה

 ,668--661 ,402--394 ,166--163--- קיטילָאּפ ה ו
 ,169---5 .71 ,10 ,67--62 -- טכער-לאוו

 ,48--4 -- (עשי:סינומָאק-טינ) ,ןעייטראּפ עשיטילָאּפ ז
 682 ,421--411 ,192--184 ,631--629 ,369 ,368 ,145- 143 --- רעכיּב-למאז

 .180 ,206 --- עימָאנָאקע-טילָאּפ : .847 ,1

 ,120---716 ,492---412 ,248--237 ,91--86 -- עיזעָאּפ ט
4---819. 

 ,684----669 ,421---403 ,192---167 --- רוטארעטיל-ייטראּפ .802 ,411 -- רעטאעט
 .דדפ---ד0 :

 ,409 4173 ,172 -- (עשיטסינומָאק) ןרָאפפיונוצ-ייטראּפ .עשירַיי ,עטכישעג :עז -- עטכישעג עשידַיי

 .119--דדד ,0

 ,412 ,411 ,181--178 ,32---20 -- *ןעִיצ-יילאיופ .

 ,409 -- (עשיטסינומָאק ,עשַייײטראּפ) סעמטארגָארּפ -

9, 190. 8, 679. 

 כ

 699 ,698 ,445--442 ,225--223 -- סעיטאמָאטסערב

 .עמישער רעד ןיא ןעגנוּבַײרשאּב עשיפארגָאָילּביּב יד ןופ ןויעמונ יד ןזַײװ ןרעפיצ יד (}



 רעשינָאלָאילּביּב '

 .434 -- (ןלוש ראפ) סעמארגָארּפ

 עד 32 ךלפ ,548---503 ,305---263 ,113--93 -- עזָארּפ
1 822. 

 .182 ,685 ,424 ;210--207'--- גנוגעוואּב עלענָאלסעּפָארּפ

 פ

 ,660 ,659 ,150 -- (רעזעֶיגילער) רָאלקלָאפ
 .177 ,16--14 -- ?ייטראּפ-סקלָאפ ,

 ,682 ,19---17 -- (.ס .י ןוא .ס .ס) *עטקינײרַאּפ ,

 ,694 ,693 ,436 ,435 ,219 ,218 -- טעּברא-גאלראפ

 .684 ,683 ,421 ,48--44--(סעצאזינאגרָא) ענעדישראפ
 ,162 15 -- עגארפ-ןעיורפ

 479 ךוּב לימ א ז

.719---110 ,681---669 ,410--3 
 ,681 --- גוימָאק

 .658 ,657 --- שינעטנעק-טנאק

 ,438---431 ,221--213 ,74--72 -- גנודליּב ןוא רוטלוק
0--696, 184. 

 .656 --- 642 --- עטכישעג-רוטלוק

 .803---799 ,715 ,714 ,471 ,470 ,236 ,85--81 -- טסנוק
 ,623---9 ,365:--306 ,140---114 --- רוטארעטיל-רערניס

 .842---823 ,153--3 ֹי
 ,366 ,142 ,141 - עטכישעג-רוטארעטיל ןוא קיטירק

7 624--628, 154:--756, 843---846. 

 ר : צ

 .400--397 ,165 -- גנּויוּבנטאר *414 ,413 ,192--182 ,43--33 -- טראפ עשיטסינָאַיצ

 .402 --- יימרא עטיור ק

 .151 ,3 -- עיגילער - .689---687 ,430---425 ,212 ,211 - - עיצארעּפָאאק
 ש .694 ,693 ,435 ,219 ,218 - ןגָאלאטאק

 .104 -- גנושרָאפ-ךארּפש ,173 -- 167 --- רוטארעטיל-ײטראּפ עשיטסינומָאק

 רעטסיגע ר

 -רעד ןרעװ .סָאװ ,רעלטסניק ןוא ןטנעזעצער ,ןרָאטקאהער ,רעצעזרעּביא ,םירּבאכעמ ןופ

 .(1 עמישער רעשיפארגָאילּביּב רעד ןיא טנָאמ

 .431--.ס .א

 ,829---.וװ .א

 ,233-- .בל-ריבא

 ,31---.רנגא

 .183---.ל ,םארּבא

 יי טיקעט עלעדנעמ עז--.י .ש ,שטיוואמארּבא

 ,239 ,112---.ש .יקסרוגא

 .112--.ק ,רהא

 ,823 ,549 ,207 ,306--.א ,דלייאוא

 ,89---.צ ,ךוּברעװא

 .810 .דוד ,סעקטוא

 ,804 ,628 ,624 ,480 ,367 ,241 ,86--.נ ,רעדנעלסיוא

5, 812, 819, 

 יא .וװ ,ןינעל :עז ---יא .וװ ,וואנאילוא

 ,840---.יקסנישוא

 .87---.ןוָאזמעכורעי ןמיה ,יחרזא

 ,420--415---.ןגרעּבצניג רעשָא1 .,םעהירחא

 ,50--.ד .א ,ןאסלעריא

 .452---.א ,ווָאנאוויא

 ,145---.והילא ,רוגזיא

 ,א .י ,שטיװָארעזײל :עז---ראזאל-רָאדיזיא

 ,156---.י ,ןאמלעדייא

 ,211---.(ןירוי) טאטשנזייא

 ,155 ,116--114---,ד ,ןרָאהנײא

 .625 1520 2511 2487--.ד ,שטיוװָאקאסיא

 6 2 ,230---228---.רד ,לעסיא

 2 ,214 ,223---.ןיקסימָאװָאנ עשיומ} .ןיגלָא

 .45---.טסינעילא

 ב ,ספלא

 .550 ,309 ,308--.אדנאמדע ,סישטימא'ד

 ,93---.א ,ווארטאעטיפמא

 :133 ,563- 1 ,311 ,310---.סנאה ,ןעסרעדנא

 .565 ,564---.רינָאעל ,וועיירדנא

 .503---.י .ז ,יכנא

 .162--;פ ןַאמ---נא
 .143--.ש ,יקס--גא
 .13 ,12-- .ןאניקמורפ} רתסא

 .156 ,697---.בקעי ,רעטּפא

 .840---.ג ,וועיסאנאפא

 .103 ,450 ,232 ,231---ָח ,יתרפא

 .201 ,54---לעוואּפ ,רארלסקא

 6 ,3 ;101---,97 ,96 ,94 ,75 ,61 ,47---.ה ,ןיצקא

7 203, 237, 312, 313. . 

 .152---.ל ,ןָאסנָארא

 .388---.פ ,יקסווָאלרָא

 ,,148---ינרַא
 ,252---249---. (קעראמ .א) .קראמ ,ןייטשנרא

 .ל ,טיורנילרעּב : עז---.יקסרא

 .159--.ּב ,יקסנאשרא

 .508--504---.םולש ,שַא

 .עמישער רעשיפארגָאילּביּב רעד ןיא רעמונ ןקידנפיול םעד ןזַײװ ןרעפיצ יד (



 .ר.ר.ס.פ ןיא ךוּב עשידִיי סָאד -ינטיװק .י ןוא רענטאר .ז 20

 .ֹּב

 ,655---651 ,648--645 ,466 ,452 ,230 ,229---.ב

 ,249--.י"א .ּב

 .412 ,439---.א ,דאדגאּב

 .180 ,455 ,389 ,210---.א ,װָאנַאדגָאּב

 .566---.סָארּפ .מ ,וָאנאדגָאּב

 .239---.ףסוי ,רעװָאשוװָאּב

 .638---.מ ,ןיזאג

 .100---.ג ,שטָאּב

 ;425---.ס ,וועראדנאב

 ,386 ,310 ,17851 ,31 ,21 ,20---|ןינאד| .ּב ,װאכָארָא

4, 848, 

 .825---.פ ,וראנ

 .110---.א ,װָאנּבוּב

 .253 .(ףוּב)---.ל ,לָאװמיוּב

 ,610 ,669 ,666 ,662 ,661 ,336---.ג ,ןיראכוב

8, 4619 166, 161. 

 .401 ,217 ,166---.ג ,רעדניּבכוּב

 .לָאװמיוּב : עז---.ףוּג

 ,824---.װ ,שוּצב

 ,314 ,263 ,240 ,150 ,143 ,141--.ג .ח ,קילאיּב

9, 660. 

 .264 ,251 ,256---.ףארגאילּביּב

 .493---.רראל ,ןארייב

 ,466---.ר"ד ןימיגּב ,קאטשניּב

 ,440---.מ ,םיוגנריּב

 .130---.םחנמ ,םיוּבנריּב

 155---.1ג ,םיוּבנריּב

 ,431--.פ ,יקסנאלּב

 .843---קאלנ

 ,631---.יבצ ,ןייטשאלּב

 .430---.י ,ואשאלּב

 .493 .473 .י ,רעכײלּב

 .193---.ח ,ןאמכעלּב

 .846---.מ ,ןאמכעלּב

 .432 ,52---.(ןיזאר .א) רידא-ןּב

 ,658 ,180 ,31---.י ,ןוירוג-ןּב

 .י ,יקסנושאי :ךיוא .ש ,יקסרוגא : עז--.םייח-ןּב

 ,264---.בקפי-ןּב

 .196---.יכררמ-ןב

 ,658 ,179 ,31---.י ,יבצ-ןּב

 .ּב ,ןיקסאר :עז--(רעטעפ) ןויצ-ןב

 .ּב ,ןָאסניװעל :עז ---.ּב ,יקס--ב
 .561---.ק ,,טיִּבַעּב

 .15---ּולעּבעּב

 .474---.ןאימעד ,ינדעּב
 .94---.ע ,ימאלעּב

 .ג ,ףיטש :עז---.ןוימד-לעּב

 ,234 ,203 ,0 ,145---.ןוועשאילע ר"ר) תוּבשחמ-לעּב

0, 368, 497, 624, 631, 155, 159. 
 .667---.ח ,רעּב
 ,134 ,629 ,628 ,512---509 ,368 ,117---.ד ,ןָאסלעגרעּב

5, 1757, 821. 

 .װ ,ידלָאטרעּב-יקצאל : עז---.ידלָאטרעּב

 ,517 ,516 ,510 ,280---.מ ,ןילרעּב

 .411 ,53 .(יקסרא)---,ל ,טיורנילרע

 .10--ןעדאנרעּב

 ,254---.ףסוי ,ןָאסרעב

 ,367---.ד .י ,שטיוואקרעּב

 .631 ,244 ,241 ,119 ,118--.השמ ,ןאורעדָארּב
 .ביל ינאמ :עז---.יקסניהארּב

 .446 ,226---.ל ,קינראווארג

 .631 ,244---.ןושרג ,אדיורב

 .112 ,235---.ז ,ןינורּב
 .12---.ס ,רעניירּב

 .31--.ז ,תוכרּב

 .162---.מ ,ןאמגערּב
 ,457 ,456 ,454---.םערּב

 ,46---.(לטראג) .ח ,רענערּב

 .453---.סערּב

 .316 ,315---.החונמ-תנ

 יג

 ,700 ,457 ,455 ,452 ,333 ,332--.א ,ּבמָאלָאג

5, 136. 

 .201 ,54---.י ,גרעּברלאג

 .437---.מ ,ןוקא--גרעּברלאג

 .363---361 ,334 ,329 ,328 ,326--.ש ,ןאמרלאג

 .378---.י ,ןייטשרלאג

 ,807 ,631 ,494 ,242---.א ,ּבולאג
 .493---.ל ,ןעלמאג

 .255---.בקעי ,ןידראג

 .ח ,רענערּב : עז---.לטראג

 .317 ,145--.חנ ,קילעראג

 .413--.ל ,לעקניפראג

 .825 ,158 ,511 ,515--513--.מ ,יקרָאג

 .512---.װ ,ןישרַאג

 .440---.ר ,ןאמטוג

 .810---.עינאמ ,שטיוװערוג

 .810---.םייח ,ןידליג

 .337---.י ,שטיגיליג

 .טעהירחא :עז--.רעשָא ,גועּבצניג

 .263---.ש ,גרוּגצניג

 .33---.ל ,ץנאלג

 .156---.דעג

 .433 ,216---.ש ,ךירנעג

 ,69---.יקסיוָאדארג

 .489 ,246 ,145--.י .א ,יקסנעזרארג

 .683 .י ,ןאמסָארג

 .162---.וואלסינָארּב ,רעסָארג

 .152---.ןאמרעה ,ךיליירג

 .826 ,121 ,120---.רּב ,םירג

 .ןוירוג-ןּב : עז---.דוד ,ןירג

 .190 ,186---.י ,םיוּבנירג

 .143---.ג ,טאלּבנייג

 .217 ,167---.תרז ,גרעּבנירג

 .683---.י ,רלעפנירג

 יד

 .471-- מ .,יקסנישזוּבאד

 .687 628 ,428---426 ,367---.ןינועמש} .ש ,ןיּבאד

 ,634 ,633 ,311---.א ,יקסווָאקּבאד



 ,514 ,513 ,368 ,367 ,142 ,122 ,89--.י ,ןישורּבָאד

8--630, 130, 757, 819, 843. 

 ,318--.א ,עדָאד

 .469---.לכימ ,ןאזדיואד

 840---,לאד

 .515---.ד ,יקסלאּפאגלאד

 .ּב ,וװָאכָארָאּב :עז---.ןינאד

 ,367---.ש ,וואנּבוד

 .642 ,456--453--.י ,ןיקראווד

 .629 ,236 ,84--81---.א ,יקסווארטימיזד

 .631---.מ יקסוואכייד

 .404 ,403 ,217 .ש ,ןייטשנאמיד

 .451 ,434---ּב ,גרוּבאניד

 ,127---+י ,ן--ד

 ,ה

 .328--.ר .ה

 .516---.וו ,ףואאה

 .187---.מ ,רעדאה

 ,102 ,701 ,697 ,691 ,441 ,222 ,215--.ד ,גרעּבכָאה

0, 194. 

 ,780---.ה ,גרעּבכאה

 .631 ,511 ,145--.מ ,גרעּבכאה

 .ףלא ר"ש :עז---.ןָאילימ-ּבלאה

 .201 ,54--.א .ט ,ןאסנאה

 ,514 ,565 ,564 ,415 ,368 ,345 ,344--.ר ,ןײטשּפָאה

8, 1629 116, 137, 157, 759, 808, 
9 814, 

 ,201 ,54- .לימאק ,סנאמסיוה

 .195 ,190--.ד .ח ,ץיוורוה

 ,377---.מ ,ןאמקילייה

 .144---.ל ,מ ,ןירעּפלײה

 ,319 ,244 ,243---.השנמ ,ןירעּפלײה

 ,549 ,495 ,464 ,457 ,265 ,124 ,123---.פ ,ןירעּפלייה

8, 587, 650, 657, 191. 

 .121--.ןאמרעה ,סנאמרעייה

 .123 ,122 ,496---.ץרּפ ,ןייּבשריה

 .625 ,517 ,516 ,361 ,321--.יבצ ,ןאקשריה
 ,9845 ,83--81--.א ,דנאמלעה

 ,821---.ה ,רנאמלעה

 .849--- .יסעה ,ןאמפלעה
 .311--.השמ ,סעה

 ,146---.לצרעה
 .647--643---.ש ,גרעּבשרעה

 ,184---.ריעצה

 .וו

 .195 ,18---16---.ּפָארּפ .א ,רענגאוו

 .459 ,458---,ןאמרעה ,רענגאוו

 .19---.ּפָארּפ ,.וי ,רענגאוו

 ,168---.ןיטאוו

 .312---.וװ ,יקסרַאדָאלָאוװ

 .157---.ע ,עדלעוורעדנאוו

 .139---.לארשי ,רעסקאוו

 .381---.ןעלראוו

 .416---.מ .מ ,יקסוואשראוו

 .129---.א ,רעטַײװ

 481 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאָילּביּב

 .34---.י ןרהא ,גרעּבסיײװ

 ,519 --..מ .א ,גרעּבנעסיײװ

 .628---.מ .י ,גרעּבנעסיײװ

 ,631---.וו ,ָאקנעשטיניוװ

 ,377---.א ,רָאטקיװ

 .631 ,256--.ס !סיטקיוו

 ,549 ,464--462 ,459- 453---.רעּב ,איקסרימידאלוו
0 642, 650, 657. 

 .823 ,649 ,518 ,139 ,138--.ז ,ףָארדנעװ
 ,351--349 ,2347--צ. 0.

1 

 .דפד---.פָארּפ .ד ,ינטאלאּבאז

 .815---.ל .יאדאז

 .69--.י ,ןהָאז

 .762 ,1---.ד ,יקסװַאלסַאז

 .430--.ל ,קאז

 .206 .ש .א ,סקאז

 .190---.ח ,סקאז

 .201 ,54--.מ ,ןאיראז
 .194---192 ,188 ,187 ,449---.א ,יקצעראז
 .580 ,461--.מ ,יקצעראז

 .846 ,183--.י וראוונערייז

 .196---.מ ,ּבראפרעּבליז

 .197---.רשָא ,ןיײטשרעּבליז

 .165 ,611 ,663 ,314--.ג גװעיװָאניז

 .631 ,477 ,251 ,92 ,90--.ק ,ןאמגניז

 .629 ,516--.י .י ,רעגניז

 .2---.(יקסנאמענ) וואדלעז

 .420 --415 .ש ,רעצעז

 632 ,313--.סעראשז ןאשז

 .687--.לראש ,דישז

 .ה

 .584 ,580 ,577 ,492 ,429 ,321 322 ,317--.פ .ח

2607 620. 

 .648---.פ ,יקסרָאגָאמלָאה

 .658 ,118---.א ,ןישַאח

 .ס

 .705---.ּפָארּפ ,.יא .מ ,וועילאט

 .159 .307--.ל ,ימלאט

 .321 ,320 ,312 .101--96---.נ ,ל ,יאטסלאט
 ,185 .ש ,יקסוואקלאט

 : .117--.ש ,יניסמאט

 ,35---.א ,יקסוואראּפאט

 .688---.מ ,יקסוואנאראּב-ןאגוס

 .699---.ר .א ,ּבױט

 .840---.וװאּפולוט

 .רעד ,רעלעקנוט :עז--,לעקנוט

 ,135 ,102--.,לעקנוט ףסוי| רעד ,רעלעקנוט
 .582 6--269, 

 .141 ,740 ,583---.ןאוויא ,וועינעגרוט

 ,313---.קראמ ,ןעווט

 .64---.וו' ,ןיקמאיט

 .724 ,118 ,631 ,584 ,418 ,322 ,244--.השמ ,שטייט

 ,840---.ווארימיכיט

 .213---.השמ ,ןאמרעט
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 ,168 ,632 ,402 ,165---.ל ,יקצָארט

 .201 ,54--.י .ג ,ארטסלורט

 .611 ,610 ,593 ,570 ,569 ,562 ,559--.ר ,,שט

 4515 ,23223 ,244 ,140 ,121 ,120 --.ד ,ינראשטס

5, 621, 

 ,484 ,2354 ,3423--341 ,243 ,119--.ףסוי ,וואקיישט

1 559, 562, 595, 697, |80, 803, 812, 

 ,186---.לאיחי ,וואנעלשט

 .581 ,586--.ןאטנא ,וואכעשט

 .119 ,419 ,331--.(על'כררמ 'ר) .ח ,יקסנירעמעשט

 .313 ,213--.א .ל ,סיקסעשט

 ,683 ,451 ,424--.א ,רעוואקירעשט

 .14 .י--?ווָאחינרעשט

 ֹי

 .449--.י

 ,433--.ל .י

 .218 ,193 .1 .י

 .102 ,465 ,457 ,455 ,228---.ס .י

 .717---.פ .י

 .197--.ל ,שטיוואנכאי

 .631 ,257---.ה ,יקציוואנאי

 .101--.ג .א ,ןאסּבאקאי

 .849---.השמ ,ןָאסּכָאקַאי

 .448--.מ ,ןאסּבוקאי

 42---.י ,יקסנושאי

 .183 ,115---.ש ,ןיװָארוי

 .טאטשנזייא :עז---.ןידּוי

 .228--.י ,שטישטאלעי

 .ןמיה ,יחרזא : עז---.ןָאזמעכורעי

 .631---.ל .א ,הפי

 טו 5 וי הפא

 .443 ,224--.ח .ל ,הפי

 .156 ,245 ,242 ,143--.יכדרמ ,הפי

 ,42: ,311--.ש ,יקחצי

3 

 .845-- .י ,טיאאכ

 .649---.ּב .ל ,אניקוואכ

 .159 .ר ,ָאקנעראלאכ

 .112---.י ,ץכ

 .838 ,628 ,621---.מ ,ץכ

 .187 ,185--.ר ,ימרכ

 .ל
.470--- 

 .697---ןּבראפרעּביל| 6 בל

 .488 ,431 ,38/ ,148--.ג .ל

 .תוכ 5 .

 .497---.ּפיליפ ,ןאמגנאל

 .480---.ירנעה ,אלעפגנאל

 .112--.ה ,יודנאל

 .756---.וװ ,יודנאל

 .144- -.עשייז ,יודנאל

 .145- -.סואעצנאל

 .387 ,156--.פ ,גראפאל

 ,638 ,628 ,627 ,193 ,177---.וו ,ירלָאטרעּב-יקצאל
3, 712. 

 .68---.ח"ל

 .210--.יבצ ,יקסוואוול

 ,319---.ווװ .א ,יקסראשטאנ'ל

 ,461 ,460--.וװ ,שטיוװעקָנּול

 ,588---.ק ,שטיוועשאקול

 .143--.א .מ ,אירול

 ,306 ,225 216 ,131 ,135 ,125 ,119 ,117 ,116---.ג ,עירול

8 -- 312, 318, 319, 323, 325, 328, 

0 --23266, 338--251, 354, 356--360, 

3, 365, 444, 445, 550, 4552 

9, 568--510, 512--516, 589--593, 

6119, 623, 626, 142, 143, 826 . 

 ,755---.ז ,ןיּביל

 .317---.מ ,רעּביל

 .324---.םירמ ,ןָאסרעּגיל

 .633 ,390 .וװ ,טכענקּביל

 .635 ,634--.לראק ,טכענקּביל

 .368 ,280---.מ .טיל

 .162 ,70 ,626--.א ,קאווטיל

 .638 ,627 ,625 ,368 ,142--.מ ,וואקאווטיל

 519 ,272 ,211---(ראזאל רָאריזיא) .א .י ,שטיווארעזייל

 .845---.ליל

 .636--.ל .מ ,םולּבנעליל

 ,626---.י ,יקצעניל

 .145---.סואעצניל

 ,515 ,510--568 ,318 ,145 ,118--.רזעילא ,יקציסיל

1, 593, 595, 606, 631, 

 .520 ,509 ,484 ,435--.י ,יקציסיל

 : .325---.מ ,ץישפיל

 .476---.נ ,ץישפיל

 .621 ,280---.גב ,דאוועל

 .447 ,446 ,227 ,226--.מ ,ןאטיוועל

 .145--.ת ,ןיוועל

 .800 .מ ,ןיוועל

 .14---.(יקס---ּב .ּב) .ּב ,ןָאסניװעל

 .846--.ש .י ,ןאמוועל

 ,486 ,244--.רעזעל א

 ,408 ,407 ,375 ,374 ,171--169--.יא .וװ ,ןינעל

2--616, 158, 172---176. 

 .יא .וװ ןינעל עז---ג ,ןינעל

 .428--426---.ז ,יקסנעל

 ,386 ,235 ,198 ,149 ,713 ,17--.בקעי ,יקסניצשעל

2, 626, 636, 640, 641, 844. 

 .מ

 .94--.מ

 .429--.ט .מ

 .106 ,101--96--.מ .מ

 .107--.ש .מ

 .497---,אננא ,ריגאמ

 .199---.ףלָאװ ,וװָאיליטאמ

 .157---.ק ,יקסוואדאלאמ

 .101---.ל .פ ,יקסוועשטלאמ

 .715---.מ ,ןיקלאמ

 ,592--589 ,329--326--.ג .ר ,קאיריּביס-ןימאמ

2---144, 829, 



 .145--.ז ,ןאמ

 .193--,ל ן--א=

 .630 ,593 ,144 ,126 --.ןיקסניהארּב| ּביל ,ינאמ

 .594---.שז ,ןאסאמ

 .103--.ג ,ןאסאּפאמ-עד

 ,376---לָאּפ-ןַאשז ,טַארַאמ

 .147--.ד .א ,ןילאגראמ

 ,818---.עירידי ,סילאגראמ

 .629---.ןאיטסירכ ,ןרעטשנעגרָאמ

 ,845---.א ,שידראמ

 .665 ,664---(יקסראק) .י ,יקסוועלכראמ

 .קראמ ,ןייטשנרא :עז--.א ,קעראמ

 .644 ,148---.א ,װָאקרַאמ

 .811 ,757 ,485--481--.ּפ ,שיקראמ

 ,380---377 ,155--153--.ק ,סקראמ

 .486--.רשבײמ

 .200---.פ ,טילּבאקסומ

 .147 ,3--.ח .י ,בוסוטמ

 ,411---.דימ

 .420--416---.יקסוואקאדימ

 ,159---.יקסנאריימ

 .762 ,129 ,628 ,591 ,509 ,244 ,144 ,142 ,141---.נ,ליזַײמ

 .631---י ,ןיטיימ

 .161 ,69---.וװ ,רעײמ

 .673---.סילעאכימ

 .801---.מ ,רענלימ

 .143--.אלעאקימ

 .112---.ג ,ןיקרימ

 : ,176---.י, ,ךלמ

 .201 ,54---.וואטסוג ,רעללעמ

 ,84---.א ,סילעדנעמ

 .םירפס-רכומ עלעדנעמ
50--832. 

 .13--.א ,ןישזערעמ

 .214---.לארשי ,יקסנימערעמ

 ,331 ,32/ ,322 ,311 ,310--308 ,241 ,196 .יר--מ

5, 336, 356--358, 360, 365, 1433 

3, 4719, 1493 562. 

 .ח ,יקסנירעמעשט :עז--.על'כדרמ 'ר

3 

155 2595 ,330 ,213 ,3 

 .503--.א .ג
 .189---.ב .נ
 .307--.ל .ב

 :158- 165 ,216 ,215 2265 .מ .ג

 .800--.ש .1

 ,102 ,100---.יקסרורגאוואנ
 .ןיִגלָא עז---.עשיומ ,יקסימַאװָאנ

 .638 .419 ,423 ,394--.הרוהי ,יקסוואקאוואנ

 .631 ,521 ,520--.ד .ה ,גרעּבמָאנ
 ,596 ,334---.סקאמ ,יודראג

 .550 ,367---.י ,וואניסונ
 ,236 ,145 ,143 ,127--125 ,122 ,119 ,90--.ש ,רעגינ

8 -312,310--314, 319, 323, 331, 337, 
1, 356, 358, 359, 365, 367, 631. 

 ,274---.יירדנא ,יקסוועיאמעיג

 83 ךוּבלמאז רעשינָאלָא;ילּביּב

 .639---.מ .נ ,יקסלאקינ

 .430--.י ,גרעּבנערינ

 ,311ֿ ,142 ,128 ,127--.ןשטיווָאנאהאק .ּפ} רעד ,רתסנ

8, 551--558, 560--562, 597, 629, 

3, 157, 833. 

 .382---.לוו ,יקסוועג

 .80---.ּפ .א ,וועיאשטענ

 .(יקסנאמענ) ווָאדלעז :עז--.יקסנאמעג

 .ס

 .640---.י ,סיסאס

 .419---.וואקינשזאּפאס

 .846--.א ,ארפאס

 .518 ,483---.ד ,יקסװוָאלָאקָאס

 ,599---.שזד ,טפיווס

 .158---.י .ס ,וואלטעווס

 .6238-- .ק ,קיוואכוס

 .462--.ל ,ןיּפרוס

 .598---.מ ,יקסוואטס

 ,316---א ,ווָאנאפעטס

 .180---.י ,רוָאנאּפעטס

 .836---834 ,697 ,594 ,588 .ןויצ-ןּב ,יקסוואקלידיס

 .נ .מ ,ןיקריס :עז--..ןמיס

 .51--55--ןןמיס} .ג .מ ,ןיקריס

 .631---.רעקראּבאלס א

 .141 ,740 ,599 ,356 ,583 ,342 ,318---ּב ,יקצולס

 .452---.א ,גרעּבזָאילס

 : .700 ,230---י ,גרעּבזאילס

 ,487 ,276 2715 ,258 ,143 ,104--.ז ,שטיװָאלאגעס
38 6231. 

 .463 ,335---.ג ,ןָאסּפמַאט-ןאטעס

 ,317---.מ ,שטיװָאנימעס

 .789 ,188 ,6983---.א ,קאוויּפס

 .713---.ָאקנעשטיּפס

 .156 ,637 ,533--522 ,361 ,143-.מ ,ראטקעּפס

 יע
 .464---.דלאווע

 ,217--- .לאּפ ,יזע

 .תובשחמ-לעּב :עז--.ר"ד .מ .א ,וועשאילע

 .252---.ז ,ילע

 .487 ,368---.ףסוי ,ןאמלע

 .259---.ז ןע

 .470 ---.י ,לעגנע

 .155 ,154--.ךיררירפ סלעגנע

 .842 ,156 ,143---.ּב ,םױּבלעּפע

 .631 ,366 ,278 ,213--.אנכש ,ןײטשּפע

 .650---.ילעוויע'ד

 .פ

 .361--.ּב .ןאשולטאּפ

 .178---.ש ,קינטאלאּפ

 ,326---.ימא ,טלַאּפ

 .489 ,337 ,246--.ס .א ,ןיקשופ

 .160---.ע ,אוואנעמיּפ

 .498--- .רוד ,יקסניּפ

 .100---.ןעס-עד-רעיּכ

 .692---.ז ,ןיקטאל ג
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 ,161 ,391 ,159--.װ .ג ,וָאנאכעלּפ

 : .196--.א ,ןעּפ

 .145--.השמ ,רעקעּפ

 .מ .יקרָאג : עז--.א ,װָאקשעּפ

 .ןאימעד ,יגדעּב : עז--.א .י ,ווָארָאװדירּפ

 .610---.י ,יקסנעשזארבאערּפ

 ,467--.לא ,סערּפ

 ,534 ,366 ,340---338 ,218 ,142 ,133--129--.ל .י ,ץרפ

0--605, 631, 125, 145--148, 156, 

1, 820, 837, 845, 846. 

 .פ

 .845--.ש .פ

 .567 ,259 ,80--.ה ,רעּבראפ

 .216---.ח ,וואקלאיּפ

 ,342--.ז .מ ,גרעּברעייפ

 .630 ,606 ,343 ,143--.י ,ןאמכיפ

 .117 ,631 ,512 ,368---.ירוא ,לעקניפ

 .628--- א .ח ;לעקניפ

 .164 ,163---.סופיסוי ,סויוואלפ

 ,462---.ןאיראמאלפ

 .130---.לָאטַאנַא ,סגַארפ

 ,145 ,244--.וװ .א ,אקנארפ

 ,150 ,143--.ש ,גורפ

 ,635---.סעמורפ

 .רתסא :עז---.מ ,אניקמורפ

 ,607--.ל ,ןאמסורפ

 .143--.ד ,ןאמשירפ

 .619---612---.קחצי ,לעקנערפ

 .צ

 ,341 ,328 ,306 ,123 ,122-- -ןויצ-ןּב ,ןאמרעקוצ
3, 513, 

 ,846---.ר .א ,גַײװצ

 .113---.י ,יקצינלעגיצ

 .השמ ,ןָאסּבָאקַאי :עז--.ןארטיצ

 .361---.י ,גרעּבניצ

 ,105---.ךורּב ,סילריצ

 ,155---.ה ,ןילטייצ

 .162---.אראלק ,ןיקטעצ

 יק
 .ק ,ןרהא :עז---.ןרהא ,.ק

 .392 ,380 ,163 ,161 ,160 ,155--.לראק ,יקססואאק

 .155---.ל .,ןירּבָאק

 .156---.א ,יקסווָאנאגאק

 .126---ּב ,רעדאק

 .רעד ,יתסנ :עז---.פ ,שטיוואנאהאק

 .802 ,463 ,459 ,458--.ה ,שטיוועקאזאק

 ,330,327 ,322 ,321 ,318 ,317 ,311 ,225---.ש .ח ,ןארזאק

2, 333, 339, 342, 352, 354, 364, 430, 

4 4453, 550, 552, 559, 564, 5710, 

2, 513, 576, 577, 582, 597, 599, 606, 

8, 699, 190. 

 .465---.א ,קיטָאק

 .651---.א ,ַאװָאנַאדיַאק

 .511---.ח ,ינדאלאק

 .469---.א .ּפ ,ינדאלאק

 .668---.א ,יַאטנָאלָאק

 ,193 ,169---.ז ,שטיווָאנאמלאק

 ,650---.י .מ ,יקסמאק

 .611---.ּב ,ל ,ווענעמאק

 ,113--.י ,יקצענעמאק

 ,135 ,562---.ס ,ןאק

 ,603---.יק---סנָאק

 ,542---535---.רוד ,לעסאק

 ,170---.ןאלּפאק

 .180---.יקסנאלּפאק-ןאלּפאק

 .מ ,ץכ :עז---.מ ,ץאק

 ,2368---.רעטלא ,ענזיצאק

 ,351--347 .װ ,קירַאק

 ן352 ,246 ,239 ,237 ,136 ,121 ,61--.ע ןאמרָאק

2 |120, 812, 

 ..יקסוועלכראמ :עז--.יקסראק

 .398 ,397---.א .װ ,יקסניּפראק
 ,361---.רד .מ ,ןאמפיוק
 ,107 ,106---..א ,ןירּפוק

 ,630 ,628 ,611--609 ,490 ,368 ,137--.ל ,אקטיווק
1, 157, 813, 

 .629---.א ,סרוק

 ,814---.א ,ווארינשוק

 ,838 ,139 ,138---.דראודער ,גנילּפיק
 ,11---.א ,ץינשזריק

 ,369---.םייח ,יקסנאילק

 ,462--- .ןיילק

 .40---.השמ ,ןאמניילק

 .353---,סירָאמ ,ףיילק
 .430---.פ ,ןישטנילק

 .41---י ,יאנק

 ,326---.רתסא ,רעמארק

 .385---383---.ּפיל יפ ,ץנארק

 ,824---.י ,יקסנאינכארק

 .621 ,247---.וָאלירק

 6 ה
 .484---.לעארסיא ,שטיוואניּבאר

 ,329 ,3ל7---.ח ,שטיװָאניּבאר
 .815---.י שטיוואניּבאר

 .סכילע-םולש :עז--.ש ,שטיוואניּבאר

 : ,631---.ראגאט ,טארדניּבאר

 : :660 ,659 ,367 ,150---.ח .י יקצינבאר

 .817 ,816 ,810 ,491--.עשילא ,ןידאר

 .171 ,165 ,164--.לראק ,קעדאר

 .822 ,354---.א ,ינבואר

 .רידא-ןּב :עז---.א ןיזאר

 .219---.קחצי ,טעזאר
 .186 ,610 ,639---.א ,לאטנעזאר

 .619--612 ,355---.ז ,לאטנעזאר

 ,786---.ּפ ,לאטנעזאר

 ,280 ,145---.הנוי ,דלעפנעזאר

 :641 ,636 ,190--.ש ,דלעפנעזאר

 .163---גייווצנעזאר

 ,190---.י ,רעזיוהטאר

 ,638--.ּב .מ ,רענטאר

 ,839---.רד ,ןושמש ,רענטאר
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 .620 ,492---,לאומש ,ןיסאר

 ,570---568 ,480---.ּב ,ןיקסאר

 .162 ,116--.מ ,סעפאר

 ,655---652--- .ג-,ןיקאּבור

 .317 ,346 ,85--.לארשי ,ןיּבור

 .190 ,186---.ר ,ןײטשניּבור

 ,365 ,360--356 ,336 ,335 ,310--308---.ד ,לעכיור

9--532, 596, 742---7144, 152, 753, 840, 

 ,151 ,629---.י ,קאּביר

 .621 ,247--.מ ,ןאמסעוויה

 .205 ,43---.י ,ווָאטיר

 .י וואטיר :עז-- .י ,בוטיר

 .155 ,622 ,363 ,320---.א ,ןעזייר

 .362 ,361---,הרש ,ןיזייר ,|ןעזייר}

 .490 ,484 ,475---.פ ,דנאלייר

 ,810---.שריה ,ןילקיר

 . .181 ,178--..א ,יקצואווער

 .818 ,151 ,629--.ל ,קינזער

 .611 ,610--.א ,לשײר

 .ש

 ,211--.ש

 .431---.ג .ש

 ,361 ,157--.נ .ש

 ,147 ,145 ,134 ,133 ,620---.ק .ש

 ,132 ,128--.קראמ ,לאגאש

 .449--.י ,טילאש

 ,236 ,42---..מ ,טילאש

 .548 ,281 ,143--.ּב ,ריּפאש

 ,192---.ר ,ָאריּפאש

 .155--.ל ,ָאריּפאש-

 .367 ,638--.מ ,ןינא-ץאש

 .629---קיוורול ,ףראש

 : ,204---.ה ,ּבוש

 .819 ,וכ, ,629 ,368--.א ,ןאמצראוש

 ,502---.ב .י ,רעצייווש

 .842 ,781 ,143---.י ,גרעּבנײטש

 .583 ,511 ---.ר .ע ,גרעּבניײטש

 ,566 ---.א ,ןושארטש

 ,156 ,143 ---..א ,ןאמנייטש

 .157 ,721 ,629 ---.ּב ,ןאמבייטש

 ,154 ,141 ,740 ,658 ,582 ,433 ,134 --.נ ,ףיטש
 ,367 --.לענייש

 .יבצ-ןּב : עז --.י ,שטיוועלעשטיש

 ,2:4 ,43---.ּפ ,ןאמפיש

 ,262 --260 ,110 ,109---.ןשטיװָאניּבאר .ש|} םכילע-םולש

2--304, 364, 367, 476, 499--501, 

3--541, 623, 628, 128, 131, 132, 

1, 

 ,229 ---.י ,גרעּבזָאילש

 ,32 -- ח ,םלש

 .702 ,691 ,230 ,229 ---.ּפָארּפ .ָאטטָא ,לעמש

 .ש .ןיּבָאד : עז - .ינועמש

 ,305 ---.ז ,רואינש

 .111---רעדַײנש

 .58--.ק .ש ,לאטיינש

 .159---.סאראט ,ָאקנעשטועש

 ,683---.י ,ןאמטכעש

 .185 ,151---.י ,יקסוואראקש

 ,294- 282 .262 ,110 ,109 --- .ףסוי ,רעװאילקש

27--304, 499, 500, 543, 544, 546. 

 ,248---.יכררמ השמ ,וואראילקש

 ,113 ,112--ןימ .א ,ןָאילימּבלאה| ,ףלא רײש

 .113--.רעדערש

 .146 ,60 ,59---.ירימת



 .ר.ריס.פ ןיא ךוּב עשידַיי סָאד -ינטיװק .י ןוא רענטא ר .ז

 עמישער רעד וצ טצינעג ןּכָאה רימ סָאװ ,רוטארעטיל

 .1920--1918 .(ק) .ּבװ ,"ךאװ יעד ףיוא,

 .1920 .קסּבעטיװ .שז ,'רעטע ברא ועשידיא ועד,

 .1920 .(ק) .ּבװ ,-טאיראטעלארּפ ועשידיא ועד.

 .1918 .(ק) .ּבװ "קלאפ עשידיא סאד,

 .1928--1924 .(מ) .שז ,-לוש רע ײנ רעד וצ ןגע װ יד ףא.

 .1917 .גרטּפ .שז ,עמיטש רעטעּבראג

 .1919 .(ק) .שז ,"ןעניגאּב.

 .1922 ,1919 .(ק) .שז ,"טלע װ-רעכיּב,

 .(2--1 .=ונ) 1918 .(מ) .שז ,"גנונעפאה יד.

 .1918 .(מ) .צט ,*טײה ראו יד,

 .1919 .(ק) .צט ,"טלעװ יד.

 .1920 .גרטּפ .שז ,*טלעװ יד,

 .(ראילֿפמעזקע רעטקעפעד) .1920 ,1918 ,1917 (.נימ) .צט ,"רעקע װ יעד.

 .1907 .(ק) .צט ,ףארגעלעט ועד.

 .(.וקע רעטקעפעד) .1917 (.נימ) .צט ,"דוי רעד.

 .1923 .(כ) .שז ,"רָאד סטכענקּביל.

 .1919 .ענליוו .שז ,"טלעוו עיינ יד ,

 .(.זקע .פער) 1919--917 .(ק) .צט ,"ןעּבעל ע'ײנ סָאד.

 .1919--1917 .(ק) .צט ,'טײצ עײנ,

 .(.זקע .פער) .1920 .(כ) .ּבװ ,ײט יי צ ע יי ג.

 .1917 .(מ) .צט ,"טארקאמעד-לאיצאס רעד.

 .1918 .(כ) .שז ,"טעּברא ןוא דרע;

 .1923 ,1922 .(ק) .שז ,"ןעטעלויּב רעשיגָאגאדעפ,

 .1919 ,1918 .(ק) .צט ,ײגנוטַײצ -סקלָאפ.

 .1917 .(ק) .שז ,יטרָאװ עײוּפ סארד.

 .1919 .(נימ) .ּבװ ,"טל עװ עײרפ יד.

 .1918 .ּבטּפ .שז ,"עמיטש עײרפ יד,

 .1919 .(כ) .שז ,"טפנוקוצ.

 .1921 .(כ) .שז ,"טסינומאק ועד.

 .1920 ,1919 .(מ) .שז ,ײטלעוװ עשיטסינומאק יד.

 .1920--1919 .(ק) .צט ,ײ"ןַאּפ עשיטסינומאק.

 .(.זקע .םער) .1921 ,1920 .סערָא .צט ,"סיטש עשיטסינומאק,

 .1919 .ּבטּפ .שז ,*ןּבעל ןוא ףמאק-.

 .1920--1918 .(מ) .שז ,"גנודליּב ןוא רוטלוק-.

 .1917 .װאלסָאנירעטאקעו .שז ,"רעפפמעק רעד,

 .1920--1918 .(ק) .שז ,ןּבעל ןוא לוש



 ןייטשרוג .א

 סװָאכָארָאּב .ּב וצ ןעגנורעסעּבסיוא ןוא סעפָאסיוה
 (:"עיפארגָאילּביּב-ץערעּפ,

 רעזדנוא ראפ טלעטשעג טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד זדנוא אּב ןעוועג זיא ווָאכָארָאּב .ּב
 ןופ ןפאש סָאד ןּבַײרשאּב וצ ךעלטפאשנסיו עּבאגפוא יד עיפארגָאילּביּב רעגנוי רָאג זיּב
 -ָארָאּב .ּב .ןפאש רעייז ןגעװ רוטארעטיל עצנאג יד ךיוא יװ ,רעּבַײרש עסיורג ערעזדנוא
 ןוא רוטארעטיל , טפירשטאנָאמ רעד ןיא טקורדעג) "עיפארגָאילּביּב-ץרּפ יד , טעּברא סוװָאכ
 טלָאזעג טָאה (?(126--103 .זיז ,5 .מונ ,1915 ,קרָאיײוינ ,"טלעוו עשידיא עיינ יד--ןעּבעל
 װָאכָארָאּב .ּב טָאה רעטעּפש סָאװטע ןוא ,"ענא;צערעּפ, א ראפ ןייטש ןטשרע םעד ןגייל
 ןיא) ןעמעכיילא-םעלָאש ןגעװ ךיא טעּברא עשיפארגָאילּביּב ערעסערג א טכעלטנפעראפ
 ןצעזסיוא גָאט ןקיטנַײה אֹּב ןעמ ןָאק ןטעּברא עדייּב עקיזָאדיד ןגעק .(1916 ,"טפנוקוצ רעד,
 עסיועג א ןווּורּפ עשיפארגָאילּביּב ענעפורעגנָא סוװָאכָארָאּב ןגָאמראפ ךָאד ,סענַײט ליפ
 -פוא ןכעלקנאדעג םענעי ,םענראפ ןטיירּב םענעי ךיוא יװ ,טַײקצנאג עשיגָאלָאדָאטעמ
 קעטָאילּביּב רעד, ןופ רעּבאכעמ ןטסטּבאגאּב םעד ראפ שיטסירעטקאראכ יוזא זיא סָאװ ,גנּוװש
 ."גָאלָאליפ ןשידִיי ןופ

 .וצ ןעגנורעסעּבסיוא ןוא סעפָאסיוה ייר א רימ ןּביג טעּברא רעקיטנַײה רעזדנוא ןיא
 רע זיא ,עפוג וװָאכָארָאּב טנכייצראפ סע יװ .(:עיפארגָאילּביּב-ץערעּפ סוװָאכָארָאּב .ּב
 סָאד ןוא ,(103 .ז) "שינעלַײא רעטסערג רעד ןיא, טעּברא ןַײז ןכאמ וצ ןעגנּוװצעג ןעוועג
 -נַײרא ןופ ןגָאוּפָא ךיז קיניזטסּוװאּב טוומעג טָאה רע סָאװ ,ןופרעד עּביס יד ןעװעג זיא
 ןעװעג ןענַײז סָאװ ,ערעסערג ןוא ערענעלק ,קרעװ סעצערעפ עלא יד לטעצ ןיא ןלעטש
 -ָארָאּב "שינעלַײא רעטסערג, רעקיזָאדרעד ןיא .ןעגנוטַײצ-גָאט ענעדיישראפ ןיא טקורדעג
 זיא װָאכָארַאּב .ּב סָאװ ,ןזיולּב ןוא ןסעָאט עקילָאצליפ יד ןופ עּביס יד ךיוא טגיל סוװָאכ
 -רענא ףראד עמ .ןפאש סעצערעּפ ןופ ןרָאי עקיירפ יד וצ עייגענעּב סרעדנוזאּב ,ןעגנאגאּב
 טינ זיא סע ןוא .עקיטכיװ ץנאג לָאמטפָא ןענַײז ןזיולּב ןוא ןסעָאט עקיזָאדיד זא ,ןענעק
 ןעװעג זיא סע :ןדַײמוצסױא יײז סָאמ רעסיוועג א ןיא טַײקכעלגעמ יד ןסָאלשעגסיױא ןעוועג
 ןעגנוזַײװנָא עשיפארגָאילּביּב עיונעג ץנאג יד ,לשַאמעל ,ןקוקכרוד םאזקרעמפוא וצרעד גונעג
 סָאװ ,רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןופ עטכישעג רעשילגנע רעטנאקאּב סרעניוו ָאעל ןיא
 -טקניפ ןוא ןרָאלק א טיג רעניוװ .ל .טיפארגָאִילּביּב-ץערעּפ ןַײז ןיא יז טריטיצ ווָאכָארָאּב .ּב
 .סעקייפס ןוװָאכָארָאּב אֹּב סיורא ןפור סָאװ ,סעגארפ יײר רעצנאג א ףא רעפטנע ןכעל

 סע סָאװ ,עיפאֹרגָאִילּביּב-ץערעּפ רעד ןגעװ טעּברא רערעסערג א ןופ לײט א זיא גנולדנאהּפָא עקיזָאדיד (1

 .טוטיטסניא םענופ עיצקעס עשירארעטיל יד קורד םוצ טײרג

 סװָאכָארָאּב רעקיזָאדרעד ןופ קיטסירעטקאראכ עצרוק א ןּבעג וצ טַײהנגעלעג א טאהעג ןיוש ןּבָאה רימ (2

 "טפירשטַײצ. ר/קסנימ ןיא *עיפארגָאִיּב סעצערעּפ ןופ דנאטשוצ רעקיטציא רעד. טעּברא רעזדנוא ןיא) טעּברא

 .(74 יז ,/ .ּב

 טעװ .ּפ .טעּברא סװָאכָארָאּב עקיזָאדיד ןטַײראּב .ּב גנוצריק יד טעװ טסקעט ןקידרעטַײװ רעזדנוא ןיא ( 9

 .גאלראפ -- 'פ .ץערעּפ : ןעניימ



 "עיפארגָאילּביּב-ץערעּפ, סוװָאכָארָאּב .ּב וצ סעּפָאסױה - ןײט שרוג .א 488

 ןעװעג זיא סע סָאװ ,טימרעד זיולּב עיפארגָאילּביּב ןַײז טצענערגאּב וװוַאכָארָאּב .ּב
 סווָאכָאדָאּב ןופ ּפָא זדנוא טלייט סָאװ ,טַײצ רעד ראפ .ןּבעל סעצערעּפ אּב טכעלטנפעראפ
 סוװָאכָארָאּב וצ ןּבָאגוצ סלא ןעניד ןענַאק סָאװ ,ןטעּברא יײר א ןענישרעד זיא ,טעּברא
 סװָאכָארָאּב ןרעטיירּבראפ סָאװ .ה .ד) ןעגנוצעזרָאפ עריא סלא ךיא יװ ,עיפארגָאִילּביּב
 עשיפארגָאַילּביּב יד ןפורנָא ץלא ראפ רעִירפ ןעמ ףראד ָאד .(ןצענערג עשיגָאלָאנָארכ
 ןופ עּבאגסיוא רעַײנ רעד ןופ דנאּב ןטייוצ םעד ןיא ןעוײר ןמלז טיגסע סָאװ ,עמישער
 לָאצ עשּפיה א רימ ןעניפעג ןענעזיר .ז אֹּב .(אטֹו צס66 עז) "ןָאקיסקעל, ןטנאקאּב ןַײז
 ןציטָאנ עשיפארגָאילּביּב ערעדנוזאּב .ןוװָאכָארָאּב טנאקאּב ןעװעג טינ ןענַעז סָאװ ,סעיצידניא
 קרעװ סעצערעּפ ןופ ןעגנוצעזרעּביא יד ןגעװ לעִיצעּפס טַײצ רעטצעל רעד ראפ רימ ןּבָאה
 ענעדיישראפ ןופ ןציטָאנ יײר א רימ ןעניפעג עמעט רעקיזָאדרעד ףא .ןכארּפש ערעדנא ןיא
 רעוועשראוו יד ןיא ("ןכארּפש ענעדישראפ ןיא ץרּפ, ןעמָאנ ןרעטנוא טקינייראפ) םירּבאכעמ
 ןופ לעִיצעּפס לטעצ יונעג א ןוא ,18 .ז .50--49 .מונ ,1925 ,"רעטעלּב עשירארעטיל,
 -רעּביא עשיליוּפ-שידײ ,יקסנישטליװ .ה סנטצעל טיג ןעגנוצעזרעּביא-ץערעּפ עשיליוּפ
 װָאכָארָאּב .ּב סאשעּב .גלפ 28 .ז ,6 .מונ ,1928 ,עשראוו ,"טלעוו-רעכיּב , :ןעגנוצעז
 יקסנישטליוו .ה טנכייצראפ ,ןצערעּפ ןופ גנוצעזרעּביא עשילױּפ ןײא זיֹולּב טנכייצראפ
 עצנאג (ןּבעל סעצערעּפ אֹּב .ה .ד ,ןצענערג עשיגָאלָאנַארכ עּבלעזיד ןיא ןענעכער ּביוא)
 .(1!ןרעמונ 2

 וצ ןעגנורעסעּבסיוא ןוא סעפָאסיױה ערעזדנוא רימ ןּביג טעּברא רעקיטציא רעד ןיא
 דָאלָאנָארכ סװָאכָארָאּב ןופ קידנעייגסיורא טשינ ךיוא ,עיפארגָאילּביּב-ץערעּפ סוװָאכָארָאּב .ּב
 סעצערעּפ אּב ןענישרעד זיא סע סָאװ ,סָאד זיולּב ןעניז ןיא קידנּבָאה .ה .ד ,ןצענערג עשיג
 .לאירעטאמ-גנוטַײצ םעד (ןעמאנסיוא עקינייא ץוכ) סיוא ךיוא רימ ןסילש ַײּברעד .ןּבעל
 ןטולכאל רימ ןרידנעטערּפ לאלכיּב .ןעלמאז ןפראד טשרע ןעמ טעװ לאירעטאמ ןקיזָאדמעד
 קרעװ סעצערעּפ טלדנאהאּב סָאװ ,לייט םענעי ןיא סרעדנוזאּב ,טַײקכעלּפעשסױא ףא טשינ
 -ָאק רעקידנעמוק רעד ראפ רעַײטשוצ רענעדיישאּב א זױלּב זיא עמישער רעזדנוא .עפוג
 .טיּבעג םעד ףא טעּברא רעוויטקעל

 ודנוא אּב ןּבירשאּב זיא (ןעמאנסיוא עקינײא ץוכ) לאירעטאמ רעצנאג רעד טאמיק
 -טנאה רעטייװצ א ןופ סעטאד יד ןעגנערּב רימ ןעװ ,ןלאפ עטלייצעג יד ןיא .6 צֹואט
 םעד רימ ןענעכייצראפ ןרעמאלק עקיטנאק ןיא ןוא ,* לדנרעטש א רעמונ ןראפ רימ ןלעטש
 -עג ןּבָאה רימ יוויוזא .סעִידעי עקיכערּפשטנא יד ןעמונעג ןּבָאה רימ ןענאוונופ ,רעקָאמ
 רענעײל רעד זא ,רָאלק זיא ,ּפיצנירּפ"ּוזיװ-עד םעד ןטיהראפ וצ רערעמ סָאװ טּבערטש
 רעד ;װָאכָארָאּב .ּב טלעפראפ טָאה סע סָאװ ,ץל א ןעניפעג טינ זדנוא אּב ָאד טעװ
 רימ סָאװ ,ןטעּברא עשיפארגָאֶילּביּב יד טימ ךיוא ןרירעּפָא קיטַײצכַײלג ןוומ טעװ רענעיײל
 .(.דנא ןוא ןעזייר .ז) ןפורעגנָא רעירפ יז ןּבָאה

 ענַײז ךיוא יװ ,לאירעטאמ םעד ןלײטנַײא ןיא םעטסיס סווָאכָארָאּב .ּב ןטיהראפ רימ
 ןא ןופ ןעמָאנ םעד ןשיװצ דיישנשיווצ א זיא (:) טקנוּפלּפָאד רעד .םינָאמיס עכעלרעסיוא
 לקיטרא רעד ּוװ ,גנולמאז רעדָא עּבאגסיוא רעשירָאירעּפ רענעי ןופ ןעמָאנ םעד ןוא לקיטרא
 ,טקורדעג זיא

 ןרעמונ ערעדנוזאּב יד וצ ןעגנורעסעּבסיוא יד רעִירפ זדנוא אּב ןעייג לײטּפָא ןדעי ןיא
 ןכלעװ וצ ,לאפ ןדעי ןיא ןענעכייצראפ רימ) עיפארגָאָילּביב-ץערעּפ סװָאכָארָאּב .ּב ןופ
 יד ןעיײג רעטַײװ .(גנורעסעּבסיוא יד זדנוא אּב ךיז טיצאּב עיפארגָאילּביּב ןַײז ןופ רעמונ
 .רעטַײװ יוזא ןוא 03 ,02 ,01 :עיצארעמונ ענעגייא ןא זדנוא אּב ןּבָאה סָאװ ,סעּפָאסױה
 ןופ ןװָאכָארָאב אֹּב עיצארעמונ יד ןדיישוצרעטנוא טַײקכעלגעמ יד טיג ּבײהנָא ןיא לונ רעד
 .זדנוא אּב ָאד עיצארעמונ רֶעֹד

 -עּפ ןופ גנוצעזרעּביא רעשילוּפ סרָא ישזרעי ראפ זא ,(2 .ז ,. .) ןָא ועגא טזַײװ יקסנישטליװ .ה (1

 טשינ זיא סָאװ ,(אשװ) לטיּפאק ץנאג א שילױּפ ףא ןּבירשעגוצ ןיילא ץערעּפ טָאה *עמָאשענ טְסייֵה סָאװ, סעצער

 ,לאניגירָא ןיא ןעוועג



 489 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאָילּביּב

 ןטפירש סעצערעּפ שוּבײל-קָאכצי --.1
 סעּבאגסיוא ערעדנוזאב (א

 שיערּבעה ןיא- .א
 -עגסיורא טָאה .ּפ סָאװ ,"םינוש םירישו רישּב םירוּפס, רעריל עשִיערגעה לכיּב םעד ןגעװ .1 .מונ וצ

 לקיטרא סליזיימ ןמחנ ןיא סעידעי ערעיונעג רימ ןעניפעג ,ןרלעפנעטכיל .י .ג רעװש ןַײז טימ סעפטושעּב ןּבעג

 ,1925 ,"רעטעלּב עשירארעטיל,) *רעקיטירק ןוא רעּבעגסיױרא עטשרע ענייז ,טירש עשירארעטיל עטׂשרע סעצרּפ,

 ןוא ווירּב, סעצערעּפ ךיוא עז .סרלעפנעטכיל ןופ רעריל סיִּפ ןלײטוצּפָא ָאד טוורּפ ליזיימ .נ .(8 .ז ,50--49 .מונ

 .(21--20 .ז .ז ,1929 ,ענליװ) "סערער

 -ארעטיל רעשידיא רעײנ רעד ןופ רעפעש יד ,ןעזיר םהרבא) ןעזײר .א טליײצרעד סע יװ .3 .מונ וצ

 -סיוא רעשַיערּבעה רעד ראפ קרעװ ס'ּפ ןופ רעצעזרעּביא רעד זיא ,(732 .ז ,12 .מונ ,1920 ,"טפנוקוצ יד. ,רוט

 -רעּביא ןרַאפ ןריגארער זיױלּב טגעלפ, .ּפ ןוא ,ףאש לעָארסיא ןעוועג ("הישות, גאלראפ) "םיבתכ , ענייז ןופ עּבאג
 ."וטּפירקסונאמ יד קורד ןיא ןּבעג

 שידִיי ןיא--.ּב
 ןײק טינ ןטולכאל ריא ןגעװ טיג רע ןוא ןעעזעג טינ .ּב טָאה ערעלָאכ ןגעװ רושָארּב סיּפ .5 .מוג וצ

 :רושָארּב רעד ןופ ןעמָאנ רעיונעג רעד זיא טָא .סעִידעי עקיטכיר

 ,ער-ילח ףיוא טשינ טּבראטש ,טשינ ליװ סע רעװ ,ץרּפ .ל .י

 ,1893 ,ג"נרת ,אשראוו ,ער-ילח ןעגעג טעטימָאק ספליה ןשידוי רעיושראוו ןופ ןעּבעגעגסיוארעה
 .(0111 .מונ ןטנוא עז) 52 'ז .8

 -ירוי רעד וצ עגאלייּב סלא, :עָאדױמ א ןיא ןּבירשעג .ּפ ָאד טָאה עליה רעד ןופ לטַײז רעטצעל רעד ףא

 סנעטַײװ רעד ןופ רעזעל ערעזנוא ןענרעל וצ ךעלכיּב עגילליּב עניילק ןעּבעג סיווא רימ ןעלעװ קעטָאילּביּב רעש

 ."'(תוכאלמ) ןענָאיסעּפָארּפ ןוא (תומכח) ןעטפאשנעסיוו ענעדעישרעפ רערהעלא ןופ ףליה א ןהָא נוא

 יי וװ צ רָאנ ,לכיּב ןייא טינ זיא סָאד .ןעעזעג טינ ךיוא .ּב טָאה '"עיזעָאּפפ ספ .6 .מונ וצ

 : ךעלכיּב

 ,עטכידעג עניײלק .ג ,הױל סי'ּביל םעד .ֹּב ,המלש-אסכ .א ,עיזעָאּפ ,ץרּפ .ל .י (א
 .(0110 .מונ ןטנוא עז) 32 יז ,16 ,1892 ,ב"נרת ,אשראו

 ,160 ,1892 ,ּב"נרת ,אשראוו ,(אדאלאּב) שינָאמ ,טפעּה סעטייווצ ,עיועָאּפ ,ץרּפ ,ל 2 (ב

 .40 יז

 סקלָאפ. ןיא טקורדעג. :"טפעה, ןטייוצ םעניא ןּבירשעג .ּפ טָאה טאלּבראש םענופ טײז רעטייווצ רעד ףא

 טָאה עּבעילנעגײא עטקנארקעג איד .רערעפ נוא רעעש ס'רָאטקאדער ןופ ןעטטילעג עדאלאּב איד טָאה ײקעהטָאילּביּב

 "---.ןעקקורד וצ רעּביא -- דניירפ עטוג נוא ,ןעּבײרש וצ רעּביא איז ןעגיָאװעּב ךימ

 ,אנליװ) *רעדליּב ײװצ ,ןעגנולהעצרע ענילק, ס'ּפ ןעעז וצ ןעמוקעגסיוא טינ זיא זדנוא .7 .מונ וצ

 עירעי ערעיונעג ןָא טזַײװ (1,60 וט16םסז, מס 11ו8וסח} 01 2146ו80 1206ז8?ז6.... ץ. 214) רעניװ .ל רָאנ 4

 לסָאי, : ןסייהעג ןּבָאה "רערליּב . ייווצ יד .(עּבאגסיוא סָאדיױג .י ןעוועג סע זיא ,טסּוװאּב יװ) לכיּב ןקיזָאדמעד ןגעוו

 .ךעלטַײז 32 ,16ס--טאמרָאפ ."לגניי עמערָא סָאד , ןוא *רעכָאּבעװישעי

 רעטעּפש סָאװטע .ּפ טָאה ?רעכָאּבעװישעי לסָאי. גנולייצרעד יד זא ,ןּבעגוצ רימ ןענָאק טַײז רעזדנוא ןופ

 1895 ,"קעטָאילּביּב עשירויי דנאּב ןטירד םעניא "הפגמ תעשּב. ןעמָאנ ןרעטנוא טקורדעגרעּביא ןוא "טרעסעּבואפ..

 ,("סינכייצראפ-טלאהניא, םעניא גנוקרעמנָא ןא ןיא טנכייצראפ טרָאד טרעװ סםָאד יװ)

 עטשרע יד טינ זיא (1894) "רערליּב עטנאקעּב, ס'פ ןופ עּבאגסיוא .ּב אּב עטכארּבעג יד .8 .מונ וצ

 :ָאד םיא רימ ןעגנערּב ,לכיּב םענופ ןעמָאנ רעד ןפורעגנָא יונעג טינ זיא .ּב אּב יוװיוזא .עּבאגסיוא עטייווצ יד רָאנ

 (עגאלפיוא עטיװצ) ,!ןערָאװעג ןעריורפרעפ ,רעדליּב עטנאקעּב ,ץרּפ .ל .י
 .22+:26+22-|2| 'ז .169 ,דנרת ,אשראוו ,אנליווַּב קנופ קחצי לש םירפסה רחסמ תיּב תאצוהּב

 -ראפ סָאד .(01 .מונ רעקירעדינ עז) ןזָאלעגכרוד ןצנאגניא .ּב טָאה (1890) לכיּב םענופ עּבאגסיוא עטשרע יד
 -עצינעגרעּביא ןא יװ רעמ טינ זיא סָאד זא ,ריפסיוא םוצ טגנערּב רעטשרע רעד טימ עּבאגסיוא עטייווצ יד ןֹכַײלג
 טלעפ עּבאגסיוא רעט-1 רעד טימ ךַײלגראפ ןיא .רעטשרע רעד ןופ ץאז רעצנאג רעד טצונעגסיוא זיא סע ,ענאלפוא עטעוװ
 זא ,םעד ןגעװ ץאזּבא רעטצעל רעד ןפרָאװעגסיורא זיא עמָארקאה רעד ןופ ןוא ,ןענרעּפאּפ .י .א גנומדיװ יד ָאד
 ןרעמונ יד רעקירעדינ ךיוא עז .("ןעגנולהאצרע עשירוי עגילליּב.) ךעלכיּב עירעס עצנאג א ןָא טּבױה לכיּב סָאד

 .0108 ןיוא יו ,015 ןוא 011--09 ,8

 ,אשראװ ,ןהָאזעניד .י ךרוד ןעּבעגעגסױרעה ,רעדליּב עטנעקעּב ,ץרפ ןָאװ 1
 .22-{-26-{.22-{ |2} 'ז ,160 ,1890 ,נ"רת

 י"ג אנריּפאפ בקעי םהרבא 'ר רקּבמהו רפוסה רובכל. :ָאד רימ ןענעײל לטַײז רעטשרע רעד ףא

 עגינייא.) עמָאדקאה א סרעּבעגסױוא םעד טײג רעטײװ ."רּבחמה הלא וירוכּב תישאר תא שידקמ
 רעד (1 :ס'פ ןעגנולייצרעד עקידנגלָאפ טקוודעגּפָא ןענייז לכיּב םעניא .(*רעּבעגסיורעה ם'נופ רעטראוו



6384 

 .ןעבי

,06'* 

:11 

,2 

 *עיפארגָאילּביּב-ץערעּפ, סוָאכָארַאּב .ּב וצ סעפָאסױה-ןייט שרוג .א

 ןוא 8 .מונ וצ גנורעסעּבסיוא רעזדנוא ןּבױא עז .ןלטּב רענ'עגושמ רעד (3 ,!"המשנ. טסייה סָאװ (2 ,חלושמ

 ,0192 ןוא 0109 ,0108 ןרעמונ יד רעקירערינ

 ,עגאלפיוא עטירד ,רעדליּב עטנאקעב ,!ןערָא װעג ןירָארפרעפ ,ץרּפ .ל .י
 יז ,160 ,1903 ,ג"סרת ,אנליװ ,אֵנְליווּב קנופ קחצי לש םירפסה רחסמ תיּב תאצוהּב
2 26.)-22, 

 0108 מונ םעד רעקירעדינ ןוא 8 .םונ וצ גנורעסעּבסיױא רעזדנוא ןּבױא עז

 ןופ טקורדעגּבָא) ,(ערושָארּב עטשרע) ,ןענָאיסעפָארּפ רעּביא ,ץרּפ .ל .י
 .46 'ז ,85 ,1894 ,ר"נרת ,אשריאוו ,(ךדנאַּב ןעטשרע ,קעטָאילּביּב רעשידוי רעד

 ,טאיװָאּפ רעװָאשאמָאט ןיא עזײר ץניװָארּפ א ןופ רעדליּב ,ץרּפ .ל .י
 ןעטייווצ ,קעטָאילּביּב רעשידוי רעד ןופ טקורדענּבָא) ,עירעס עטשרע ,1890 רהָאי ןיא
 .ןֿב) 69 'ז ,85 ,1894 ,ר"נרת ,אשראוו ,(דנאּב

 ,ר"נרת ,אשיאװ ,ןֶעשנעמ עסיורג ראפ תוישעמ ענײלק ,ס'צרּפ .ל ,י
 .ןג} -|-29 |-ן2} 'ז ,װאטקָא רעניילקה ,4

 .(.דנא ןוא *סטכעזיומעג ןיא-) ןעגנולייצרעד ר א ןַײרא רעהא טײג סע

 עגיטנַײה ערעזנוא רעּביא קילּברעּביא ןייא,) ,ןָאטעילע פ ,עיצקאדער ןופ ץ"ל
 .װ .ּב ,עּבאגסױא עט-2 ...ןָאקיסקעל ,יעוײו ןמלז| ("ןעגנונײשרע סנעּבעל נוא רוטארעטיל
 .|1002 טלאּפש

 ןיא עָאדױמ א ןיא .202--167 .ז .ז ,1894 ,"ןעּבעל נוא רוטארעטיל. ס'ּפ ןופ קורדּפָא-טאראּפעס א

 טנכיצראפ לכיּב סָאד טרעװ (עליה רער ןופ טַײז רעטצעל רעד ףא) "*קעטָאילּביּב עשידוי יד, רנַאּב ןטירד

 ."ןעּבעל נוא רוטארעטיל , וצ עגאלַײּב סלא

 -םי א ,"חסּפ רובכ-| ?ןעננאק ןעמ ףראד סָאװ ?רימ ןעלליװ סָאװ
 ןופ טַײז רעטיוד רעד ףא עָארױמ א ןופ ,1894 ,ד"נרת ,אשראוו ,רָאטקעּפס-ץרּפ עּבאגסיוא ,לעטטאלּב גידּבוט

 .ןעליה רעד

 וַײרּפ ,קורד ןעגיוּב ןייא.:טנכייצראפ זיא ,עֶירעי רעזדנוא ןעמענ רימ ןענאוו ןופ ,עָאריױמ רעד ןיא

 .?'ּפָאק 5 ָאטרָאּפ ןהָא ;ָאטרָאּפ טימ יּפָאק 7

 רעיפ ןיא אֵמעָאּפ עשיטאמארד ,קראמ ןעטלא ןפיוא טכאניײּב ,ץרּפ ל"י
 .63 'ז ,85 ,1907 ,עשראוו ,"עלא-ראפ-רעכיּב , גאלרעפ ,ןעטקא

 -ארעטיל עשיאעּפָארײא , יד וצ עגאלייּב עכילטאנָאמ ,ןעירָאגעלא ,ץרּפ .ל .י
 .ןו} } (46 שיטקאפ) 48 'ז ,85 ,1910 ,ע"רת ,אשראוו ,ײסערגַארּפ , 'פ ,י6 1 ,"רוט

 תאצוהּב ,טסינָאטנאק רעטלא רעד רעדָא ןערָאװעג ןעריורפרעפ ,ץרּפ .ל .י
 .ןק) 22 יז ,166 ,1910 ,ר"תע ,אנליװ ,אנליווּב קנופ קחצי לש םירפסה רחסימ תיּב

 .0108 .מונ ךיוא יװ ,011 .מונ רעקירערינ עז

 רחסמ תיּב תאצוהּב ,םימותי ייווצ יד רעדָא המשנ ערעײהפ א:ד .ץרפ יי

 .(ןטַײז 24 שיטקאפ) 25 יז ,160 ,1910 ,ר"תע ,אנליוו ,אֵנְליווּב קנופ קחצי לש םירפסה

 .011 .מונ רעקירעדינ עז

 רחסמ תיֵּב תאֵצוהּב ,?ךיא ןיּב רעװ רעדָא ןלטּב רנ'עגושמ רעד ,ץרּפ .ל .י
 .ן2) 22 'ז ,160 ,1910 ,ר"תע ,אנליוו ,אנליווּב קנופ קחצי לש םירפסה

 "רעדליּב עטנאקעּב. ס'פ ןופ ןעגנולײצרעד ערעדנוזאּב רָאפ ךיז טימ ןלעטש 011--09 ןרעמונ יד

 וצ עמָארקאה יד טלאהטנא 09 .מונ רעד .(8 .מונ וצ גנּורעסעּבסױא רעזודנוא ןוא 014 ,01 .מונ ןּבױא עז)

 רעד ,-עמָאשעג טסייה סָאװי. גנולייצרעד יד---010 .מונ רעד ,"ךעלושעמ רעד. גנולייצרעד יד ןוא עּבאגסיוא רעד

 -לפָאק יד שיטסירעטקאראּכ ָאד ןענַײז סע ."ןלטאּב רענעגושעמ רעד. גנולייצרעד יד --011 .מונ

 יר קירנטיהראפ !,טלעטשעגקעװא סיוװעג טָאה יז סָאװ ,(010 .מונ םענופ סרעדנוזאּב) ןעמענ עקידענגיומש

 -אגסיוא-*קָאּבּול , עקיצנײא יד ,ךיז טכאד ,ןענַײז סָאר .עפוג ,רעגעלראפ רעד ,"עריוסעמ,, עשירעגערטנלאּפ

 .015 .מונ רעקירעדינ ךיוא עז .קרעװ ס'ּפ ןופ סעּצ

 קורדּבָא ,עיצאלימיסא רעװָאשראװ רעד טימ קימעלָאּפ ,ץרּפ .ל .י
 .ןֿכ| 7 יז ,165 ,1911 ,טהקתופקה ,("ךנילרפ, ןופ

 -ָאשראוו טפאשלעזעג רעשירארעטיל-שירוי רעד ראפ זיא טפניקנַײא יד. : טייטש עּבאגסיוא רעד ףא

 : ."גנולײטּבא רעװ



 201 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאַילּביּב

 -נריּב .מ ןופ ןעּבעגעגסיורעה ,"ךיל'השעמ , 'פ ,םיבוט תּב הרש ,ץזרפ לי 6.3

 .32 'ז ,325 ,(1912 -- ט421גראש םענופ טַײז רערעדנא רעד ףא) 1911 ,עשראװ ..4 1 ,םיֹוּב

 -עגּפָארא זיא טסקעט רעטכאוּבעג רעד .עגאלפוא עטירד יד זױלּב ןעעז וצ ןעמוקעגסיױוא זיא רימ

 .ןזיװעגנָא טינ רָאיסָאד ,עגאלפיוא עטירד :טײטש עליה רעד ףא .טאלּבראש םענופ ןגיוש

 ,רָאטױא ן'כרוד רעדניק ראפ טייּבראעּב ,רעכאמ-ןעצנוק רעד ,ץרּפ .ל .י 4
 .(0166 .םונ רעקירעדינ עז) 16 יז ,165 ,1912 ,סעדָא -- ווענישיק ,אֵ; 1 ,"רעדניק ערעזנוא ראפ, 'פ

 טסקעט רעטכארּבעג רעד .עגאלפוא עטיוד יד ןוא עטייווצ יד זיולּב ןעעז וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ

 -ישיק , טינ ןזיועגנָא זיא סעגאלפוא עדייּב יד ןופ סעליה יד ףא ,טאלּבראש םענופ ןּבירשעגּפָארא זיא

 .רָאי סָאד טנכייצראפ טינ זיא סע ןוא ,"אנליוו---װענישיק , רָאנ ,*סעדָא---װענ

 תיּב תאצוהּב ,?ךיא ןיּב רעװ רעדָא ןלטּב רנ'עגושמ רעד ,ץרּפ .ל יי 5
 --טאלּבראש םענופ טַײז רערעדנא רעד ףא) ר"תע ,אנליו ,אנליווּב קנופ קחצי לש םירפסה רחסמ

 .ן2) -ן-22 יז ,165 3

 .011 .מֹונ ןרעטנוא ןּבױא טנכייצראפ זיא סָאװ ,עּבאגסיוא רעד ןופ קורדרעּביא ןא

 רעגעלראפ סלא ,צערעּפ .ל .י (3

 ףראדאּב סע .סעטאד יד ןוא ןעמָאנ םעד יונעג ןצנאגניא טינ טגנערּב װָאכָארָאּב .ּב .22 .מונ וצ

 : :יוזא ןַײז

 ,עימָאנָאקע נוא טפאשללעזעג ,רוטארעטיל ריפ לאנרושז א ,קעטָאילּביּב עשידוי איד

 ,אשראוו ,דנאּב רעטשרע .ץוּפ .ל .י ךרוד ןעּבעגעגסיױרעה נוא טרעיגאדער ,ךילרהאי להָאמ אייווצ טניישרע

 ,(1895) ה"גרת ,אשראוו ,דנאּב רעטטירד .(1891) ּב"נרת ,אשראוו ,דנאּב רעטייווצ .(1891) א"נרת

 עקיזָאריד ןיא דָארג סייעּב ,סעּבאגסיוֵא סעצערעּפ ןוּפ טלאהניא םעד טינ ץעגרע טנכייצראפ ,ווָאכָארָאּב .ּב

 ןופ לטעצ סָאד ָאד ןעגנערּב רימ .קרעװ עטסקיטכיו סעצערעּפ ןופ ליפ רעייז טקורדעג ןעװעג ןענַײז סעּבאגסיוא

 :"קעטָאילּביּב עשירויג דנעּב ַײרד יד ןיא טקורדעגּפָא ןענַײז סָאװ ,קרעװ סיּפ
 .דבא ב ,רעוטש רא

 ---.(11--74) תיּב םולש .ּפ .ל .י---(40--21) ןעגאוו-טסָאּפ ם'ניא .5 .ל .י--.(21--5 .ז.ז) !גנודליּב .ּפ .ל .י

 -טלאהניא רעֶד ןיא טכאוּבעג זיא טפירשרעטנוא יד| 5 .ל .י--.(89--85) לירעּב 'ר .ץרּפ שוּבײל קחצי

 .ּפ .ל .י---.(100--98) ןוגנ רעיינ רעד .ּפ .ל .י--.(97) ןריל} ..."לעסטאר א ףיוא רימ טלעטש לזמ'ס, .ןשינעכייצראפ

 --+(233--221) ןָאטעילעפ ?עיצקאדע ר רעד ןופ ץל--.(226--183) (:ןטקידנעראפ-טינ} ןענָאיסעּפָארּפ רעּביא
 ןדיל| סעימש א) הלגע-לעּב רעד .ץרפ .ל .י--.(245--241) ןרעדיל| .4--1 .לאקזחי איבנ רעד .ץרּפ .ל .י

 .אנליו ןופ רליּב גירנעּבעל א .(תובדנ ןופ רעמענ-עממאווצ א) .ראטסעווק רעשידוי רעד .ּפ .ל .י-- .(257---246)

 ---(265) ןדיל} .."טעװָאקעג ןעמײר ךיא ּבָאה טכאנ עצנאג א ** .ּפ .ל .י--.(262--260) |שילױּפ ןופ ,דיל)

 ןדיל} רבכוי .ּפ .ל .י---.(201--267) ןרעריל| .5--1 .עטכירעג טייצ .ּפ .ל .י--.(266) ןריל} עזומ ןיימ .ּפ .ל .י

 ראטקאד .י .ח ןופ ..לעכיּב ענעשעק ךילצינ א, !"ףליה רעיא זיא סָאװ ןיא , .קיטירק .רמ ת - ןּב-- .(275--202)

 .ץרּפ שיּבײל קח צי--.(328--324) ...גרעּבסײװ .י .י ןופ ...עגארפ-ןעיורפ יד .ומ ת- ןּב---.(323--318)

 .(334) שריה ןָאראּב ם'נופ טערטרָאּפ םוצ .ןָאיצק אדע ר אי ד--.(333--329) ...ןָאדרָאג לכימ

 .דנאַּב רעטײװצ
 --.(25) (עיזאטנאפ) :ליומ'ס טלאה .ץר ּפ .ל .י--.10--5) ?ךיז טרעה סָאװ .ץרּפ שוּביל קחצי

 --:(40) ןריל} רעטסעװש ס'הנבל רעד .ּפ--.(34) ןדיל| רקשו תמא .ּפ--.(34--26) סעניירּב לעדנעמ .ּפ .ל .י

 -עכייצראפ טלאהניא רעד ןיא טכארּבעג זיא טפירשרעטנוא יד| .ּפ .ל .י--.(44--41) טױט רעמוילכ א .ּפ .ל .י

 לעטכיל-שנעּב עטנעּביז סָאד .(49-48) ןירעזעל איד .(48--46) הנמלא יד .,(46--45) טלעּפאצ לעצרעה'ס .ןשיג

 ם'וא ,טאיווָאּפ רעװָאשאמָאט ןיא עזײר-ץניוװָארּפ א ןופ רעדליּב .ץר ּפ .ל .י--.(72) ןדיל| רערהטא .ּפ--.(52--49)

 (לעּבאפ עשינאּפשיה טלא ןײא) איז ןוא רע .ץרּפ שוּביל ק חצי--.(141--73) ןטקידנעראפ טינ| רהָאי 0

 םודא ןא .ץ ר פ .ל .י---.(201--200) ןדיל} .גורפ ןופ טצעזעג רעּביא .סוכ רעד .ץר ּפ .ל .י--.(179---170) ןדיל}

 ,רימָאט (4 ,טעָאּפ רעד (3 ,ךעלּפיל ןוא ןעגױא (2 ,םותי רעד (1 .שאמ-שימ .ץרּפ .ל .י--.(202) ןדיל) (םָאר)

 -כָאק ןעגעװ .וע צציט ש רײד -(211--206) ןרעדיל} .רעגרא זיא סע ןעמעו (7 ,ּכײלג נוא ףָאה (6 ,רערורּב (5

 ןָאטעילעפ .עיצק אדער ועד ןופ ץ'--.(265--253) עטכישעג ןעגעװ .ץר פ .ל .י--.(233--221) ץלאז

 -נעלאק רעשירוי רעיושראוו רעד .3 .(342--240) ...שפנ לכל רפס ,ץראה .2 .קיטירק .רמ ת - ןּב--.(311--301)

 ןידאר .פ .א ןופ רנעגוי רעניימ סיוא ןעגנורעננירע .5 .(366--349) ...דנאל עגילייה סָאד .4 .(349- 343) ...ראד

 ןיא טשינ ךיז רנעוו סָאװ ,הּצס א ךרוד ,דנאּב ןטייווצ ןיא ןַײרא טינ זיא לקיטרא םענופ גנוצעזרָאפ יד, 1

 .(דנאּב ןט-2 ןיא גנוקרעמאּב רעלענָאיצקאדער א ןופ) -סנוא
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 -לעקיק .מ ןופ ןעּבעגעג סיורעה ...ךוּב ןעטָאדקענא .7 .(369) (א"נרת) "ץוחמו תיּבמ , ,יקצילָאד .מ .מ .6 .(369---366)

 גוא "אניטנעגרא. .9 .עיצקאדע ר איד--.(374--372) ...ראדנעלאק-סלעדנאה רעשירוי רעד .8 ,(371---370) ןייטש

 רעּבעװ לכימ ןופ ...רעטייּביא-רלעפ רעשידוי רעד .10 .רמ ת -ןּב--.(318--375) ?רָאחסָאװ, ןופ טנעזנעצער רהיא

 ,(382--331) ..."יחצ:ה ירוהיה רפס , .11 .(380--379)
 .רנאּב רעטטירד

 -וי א ןופ סעכ א .ּפ .ל .י ..(34) ןדיל| ..*!טשיקעג ךיד ּבָאה ךיא ,הנעט א רימ וצ טסָאה ** .רּפצל

 רעד .װָארימע נמ םותיה--.(41) ןדיל| .,."רעדעיל עניימ ןעגארפ גירעיורט. * * .רפ צ ל--.(41--35) ענעד

 --.(50--42) (השעמ ע'תמא ןייא סָאד ראפ רונ ,עטרעדױלּפעגסױא ןייא) .ענחאי עמהומ יד ןוא ָאנכש רעטטעפ

 .ןז רפ .ל .י :שינעכייצראפ-טלאהניא רעד ןיא} ...ּפ .צ .ל--.(73) |דיל} ..."ןנוז יד ּבָא טהעג ץלָאטש, ** וּפצל

 עפוג טסקעט םעניא :שינעכייצראפ-טלאהניא רעד ןיא טכארּבעג זיִא גנולייצרעד רעד ןופ ןעמָאנ רער} הפגמ תעשּב

 'ר .לעקניפ .ל--.(122) ןרעדיל} .3--1 .אקיטנאמָאר .רפ צ 7--.(121--94) .ןןעמָאנ א ןָא גנולייצרעד יד טײג

 -יט ש ר"ר--.(160--956) ןָאטעילעפ א ךיוא .עיצקא דער ןופ ץל וע ד--.(155--123) (טאמעָאּפ) לעסוי

 .(240--208) ןטקידנעראפ-טינ} (טעטילארָאמ) רסומ רעזנוא .רע צ

 ,טריגאדער זיולּב ךעלטנגײא .ּפ טָאה (1894) "ןעּבעל נוא רוטארעטיל, ךוּבלמאז סָאד .23 .מונ וצ

 -עגסיורא .ּפ טָאה רעטעּפש סָאװטע .("אנליוומ קנופ קחצי תאצוה,,) רערעדנא ןא ןעוועג זיא רעגעלראפ רעד

 עפוג .ּפ טינ רעריװ ןעװעג זיא רעגעלראפ רעד ּוװ ,"ץחה. ,שִיעוּבעה ןיא לָאמסָאד ,ךוּבלמאז א ךָאנ טזָאל

 -ראפ סיּפ ןיא ןענַײז טייז רעדנא רעד ןופ .(016 .מינ רעקירערינ עז ,עּבאגסיוא עקיזָאדיד טינ טנאמרעד .ּכ)
 טינ ןעװעג זיא רערעײז רעּבאכעמ רעד סָאװ ,ךעלכיּב ײװצ ןענישרעד ("ןעּבאגסיוא ס'ץרּפ .ל .י,) גאל

 :ןענַײז סָאד .(יקסניּפ .ד) רערעדנא ןא רָאנ ,.ּפ
 .43 'ז ,װאטקָא רעניילק ,1894 ,ד"נרת ,אשראוו ,גנולהאצרע ,המלש ּבר ,יקסניּפ רוד (א

 ,אשראו ,ן.ג .א ,םינָארװעסּפ א סיקסניּפ .ר) סלוּפ .ד ןיפ טעטייגראעּבב ,ןעפפא יד ,םהערּב (ב
 .52 'ז ,וװאטקָא רעניילק ,1894 ,ר"נרת

 נ6 85 ,1894 ,"הריפצה. ןיא (סערוש עכעלטע) ץיטָאנ ענײלק א רימ ןעניפעג לכיּב ןטייווצ םעד ןגעוו

 .(315 .ז) "םירפוסהו םירפסה קושּב, לײטּפָא םעניא
 יר :ענַײהעד ,םֹרָאפ-ךוּב ןיא רעטעּפש ןענישרעד ןענַײז *ךעלטעלּבװעטנָאיי ס'פ .24 .מונ וצ

 "ןעּבאגסױא ס'צרּפ .ל .י. גנונעכייצאּב רעד טימ סיורא זיא ("ךעלטעלּבכ. ןעצ עטשיע ידר) עירעס עטשרע

 ן : ןעמָאנ ןקידנגלָאפ םעד רעטנוא

 ,(1894/5) ךעלטטאלּב ט"וי 10 ,עירעס עטשרע ,חספ ויּב חסּפ ןופ (א

 ,רפוש (6 ,טסיירט (5 ,תינעת (4 ,סנירג (3 ,ןעגיוּבנעלײיפ (2 ,חסּפ דובכל (
 + {4} יז ,85 ,1595 ,ה"נית ,אשראו ,שאט-ןמה (10 ,סּבױא תּבש (9 ,לעטכיל (8 ,אנעשוה (1

 :ןענישרעד רעדיװ -עירעס. עּבלעזיד .32-} 3232. 32-| 32-|.32-ן.321.32 { 3232 ןטלאּפש

 גוא טפאשללעזעג רוטארעטיל ריפ לאנרושז ,ךילטעלּב ס'ץרּפ (ב
 +.30 ןטלאּפש ; טאלבראש ,82 ,1912 םאקווגמה ,יקסדיל .י ןופ יפ ,דנאּב רעטשרע ,עימָאנָאקע

-40--32-1-32.|-32 |-32.|-32.|-32.|-32 .}-32, 

 :עּבאגסיוא רעד ןיא ןַײרא ןענַײז ("זומת. ןוא -םירוכּב. :ייווצ ץוכ) "ךעלטעלּבכ. עקירעּביא יד

 -ָאקע נוא טפאשללעזעג רוטארעטיל ריפ לאנרושז ,ךילטעלּב ס'ץרּפ (ג
 שיטקאפ) 64- (60 שיטקאפ) 64 64 ןטלאּפש ,8? ,1903 ,ג"סרת ,אשראוו ,יקסדיל .י ןופ 'פ ,עימָאנ

 .0116 .מונ רעקירערינ עז ,עּבאגסיוא עקידרעַירפ א ךיוא ןַײז ףראד סע .ןסנָאנא ןטַײז 3-} 32-| 32-| (0

 -צראווש ב"ש תאצוהּב רואל אצויו ,ץרּפ .ל .י ידי לע ךרענ ,יתורפס טוקלי ,ץחה 6
 ,1894 ,ר"נרת ,אשראוו ,גרעּב

 .0115 ןוא 0114 ןרעמונ יד רעקירערינ עז

 ןלאנרושז ןוא רעכיּבלמאז עדמערפ ןיא טקורדעג ןטפירש סעצערעּפ(ג

 שֵיערּבעה ןיא (א
 רעקירערינ עז ,ס'פ ריש רעטקורדעג רעטשרע רעד ט שינ זיא "תומכחה תקולח. .28 .מםונ וצ

 .017 .מונ

 עשירארעטיל עטשרע סעצרּפ ,ליזיײמ ןמחנ| (1875) ה"לרת ןוויס ,ר ת ׁש ה :ןריש| ,תופּתושה ,017/*

 ,עגאגסױא עט-2 .,..ןָאקיסקעל ,ןעוײר ןמלז ;8 .ז ,50--49 .מונ ,1025 ,*רעטעלּב עשירארעטיל, {...טירש

 ,,2 טלאּפש וו .ּב

 .ךאז עטקוורעג עטשרע ןַײז לאלכיּב ןוא ס'פ ריש רעטקורדעג וע ט שוע רער ןַײז לָאז סָאר

 איי



 93 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאַילּביּב

 7--31 ,ו"לרת ,הנשאר הנש ,ווא רֵקּבה ;ןעמעָאפ} ,לאינגנ ,ץרּפ שוּביל קחצי 8
99--105, 

 .ודּפ --ודג ,ולרת ,הינש הנש ,טרָאד ;ןריש| ,םשה-שודק ,ץרּפ שוּביל קחצי 9
 .3--2 ,א 14 1886 ,םויה ;שידקה ,ץרּפ שוּביל קחצי 0

 חמש ,לארשי תסגכ ;ןריש| ,הרכנתמ איהו הירבע המלעל ,ץרפ .ל ןיװ ,2
 ,44/--446 ,1886 ,אשראוו ,הנ שאר

 ,1893 ,אשראוו ,תישש הנש ,ףיס אה ;(שפנה תלחמ רקחמ) ,העוז לאל ,ץרּכ יל 1
16--146. 

 .0194 .מונ רעקירעדינ עז

 .דס ,טרָאד ;ןריש| ,הבהא תוחנא ,ץרּפ .ל 'ןייװ 2
 ."רקבו ברע- ןעמָאנ ןרעטנוא ,.גלפ 11 .ז ,"בגעה. סיּפ ןיא ןַײרא זיא דיל עקיזָאדסָאד

 .לארשי ירפוסל הכימתה תרבח ליבשּב "ךורע ןחלש,ה תודא לע ,ץרפ .ל י 3
 .206--199 ,טרָאד ;| ָאטעילעפ} ,(טחמ תוריקד)

 ןונמא ,ןולחה די לע ,ריעה ןגּב הלכו ןתה .ץוחּב ,ץרפ ,ל יג
 ּועקירעדיג עז .496---480 ,1902 ,אשראוו ,תירישע הנש ,ג"סרת תנשל ..ףסאמ ,ףסאיחא ;רמתו
 ,0199 .מונ

 ,אשראוו ,...װָאלָאקָאס םוחנ ה"ומ רובכל יש לה לבויה רפס ;רוא-ילל צ ,ץרּפ .ל .+ 4
4, 483---487, 

 .5 ,אֹנ 13 ,1910 ,םלוע ה :חופּתה . ,תואלפנו םיסנ ,ץרפ .ל .י 5

 .16 ,אט 14--15 ;, , : הכוסה .וו

 ,8--7 אס 45 , -+ :ןלש חירה שוח .וו
 י"ע ךווע ,.ףסאמ ,שדח ה ירבעה :תוכרעמ 'גּב החחמ ,םרז יפוחס ,ץרפ .ל .י .6

 ,45--31 ,(1912) ב"ערת ,השרו ,ןושאר רפס ,ןהכ בקעי ר"ד

 :םידגבל הואתה .ג ,רצואה .ּב ,תובוט םינש עבש .א ,םע ה יפמ ,ץרּפ יִל 8 סםעז

 ,129---120 ,טרָאד

 .162 ,טרָאד ;ןריש|} ,..לא ,ץרּפ .ל י* .8
 ןיא טצעזעגרעּביא ,דיל שַיערּבעה א 'ּפ ןענעכייצראפ רימ ןלעװ לײטּפָא ןקיזָאדמעד ןופ סולש םוצ

 :ןופ שידִיי

 -נעלאק ויעשידוי ויעװאש ראװ ס'גרעּבלעּפּפע ;...טגָאז 'עמ ,לרעּפ םחנמ :09

 .102---101 ,1892 ,אשראוו ,רהָאי סעטריפ .רא ד
 .(ץרּפ .ל .י ךָאנ) :ָאד טייטש שינעכייצראפ-טלאהניא ןיא

 | שידִיי ןיא (3
 -ֹּביּבסקלָאפ רעשידּויי סמעכיילא-םעלָאש דנאּב ןט-2 םענופ ָאד טגנעוּב װָאכָארָאּב 3/ .מונ וצ

 ןעװעג ןענַײז רנאּב ןקיזָאדמעד ןיא סאשעּב ,"תימלוש ןוא סונעװ, סיּפ גנולײצרעד ןייא זיולּב *קעהטָאיל

 "רמלמ רעמלעח רעד. ָאד רימ ןּבָאה ,'תימלוש ןוא*"סונעװ, ץוכ .סעצערעּפ ןכאז ַײרד עצנאג טקורדעגּפָא
 .(ןרעמונ ייווצ עקידנגלָאפ יד עז) "טסימיססעּפ לקנעי. ןוא

 וה .,קעהטָאילּביּב.טקלָאּפ עשידוי יד ;:דמלמ רעמלעח רעד ,ץרפ .ל ,0
 .129--126 ,ן1890 שיטקאפ} 1889 ,וועיק

 ."השעמא, סלא טנכייצראפ גנולייצרעד יד זיא שינעכייצראפ-טלאהניא רעד ןיא

 .138--136 ,טָאה ;טסימיססעּפ לעקנעי ,ץרּפ .ל 1
 ."עלעווָאנ, סלא טנכייצראפ גנולייצרעד יד זיא שינעכייצראפ-טלאהניא רעד ןיא

 לעקיטרא ענעדעישרעפ ןופ גנולמאז א ,רעקעװ רענײלק רעד :תינעּת רעד ,ץרּפ לי םי

 .29--25 ,1820 ,אססעדא ,ןושל ןשידּוי ם'נופ דנײרפ עטוג ר'אססעדָא ןופ ןעּבעגעגסױרעה ,עטכידעג נוא

 יעשסידוי ועד ;ןדיל| (עגאז עשידומלת א) ,אסוד ןּב אנינח יּבר ,ץרּפ .ל 3
 .83--79 ,1891 ,אשראוו ,סאנרעּב .י רעּבעגסױרעה דנוא רָאטקאדער ,.ראדנעלאק-סלעדנאה

 .113--105 ,טרָאד ;:!ךנעלע ,ץרּפ .ל 4

 :"גנולהעצרע עשיטסירָאמוה א, סלא טנכייצרצפ שינעּכייצראפ-טלאהניא רעד ןיא
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 "עיפארגָא;לּביּב-ץערעּפ, סווָאכָארָאּב .ּב וצ סעּפָאסױה -ןײט שרוג .א

 רעװאשראװ ס'גרעּבלעּפּפע ;(ךדליּב א) ,תּבש רעטרעטשרעפ א ,ץרּפ ל

 .11--11 ,1892 ,אשראו ,רהָאי סעטריפ ,ראדנעל אק ועשידוי

 ,55--53 1893 ,יושראו ,גגאגרהָאי רעט-5 ,טרָאד ;!םיצקש ,ןןײרא רדח ןיא ,ץרּפ .ל

 .101--97 .טרָאד ;(ךסומ טרָאװ שיגָאל א) ,רקשל יל המ ,ץרפ .ל .י

 .113--112 ,טרָאד :ןדִיל) ,..."טלעוו יד זיא רטאעט א, *,* ,ץרּפ .ל .י

 .56 ,1894 ,יושראו ,גנאגרהָאי 6 ,טרָאד ; ןדיל| ,רהָאי םעײנ םיצ ,ץרּפ .ל .י

 -ַאמֹוה א) ,תורישע עשידוי רעדָא ,טײל ענעי ףיוא אישק א ,ץרּפ .ל .י
 ,71--66 ,טרָאד ;(עקסער

 .72 ,טרָאד :ןדיל| ..."ןייװעג סָאד טקיטש ךיד !המשנ ןיימ ,חא, *,* ,ץרּפ .ל .י

 .110--101 ,1894 ,וװ ,דניײרפ --זיוה רעד :(עלעװָאנ) ;הליע נ ,ץרּפ 5

 .180--179 ,טרָאד :ןרעדיל| ,5-1 ,ָארעצנאמָאר סיוא ,ץרּפ .ל .י

 -אק רעשידיי ועװאשראװ סגיעּבלעפפע ;רעלעיּפש-םירוּפ ,ץרּפ .ל .י
 .16--10 ,1895 ,אשראוו ,גנאגרהָאי 7 ,ראדגעל

 .(810) "ןָאטָאילעּפ. סלא טנכייצראפ שינעכייצראפ-טלאהניא רעד ןיא

 .83--82 ,טרָאד ;ןדיל| ,רעזע ל ענײמ ,ץרפ .ל .י

 1897 ,קרָאירינ ,טאלּב-דנעּבא ;(ףיִרַּב ןיא גנולהעצרע) ,עּביל-רעּבעװ ,י"אלּפ
 ,װאלסָאנירעטאקעי ,"עּביל-רעּבעװ. ס'פ ןופ עּכאגסיוא רערעדנוזאב רער וצ עדערָאּפ ,ןײטשּפע אנכש |
 .ן5 .ז עז ,8

 ןעשיליוּפ-שידוי ,ןעשיטדעטשנײלק ןופ רעדליּב ,ץרּפ .ל .י
 :ןעטכישעגדץָאלק (ג ,ענורּב ענעטלָאשרעפ יד (ב ,טחש ל'קייא .א ,ןעּבעל
 ;(גנוליצרער עטײווצ יד) 11 ןוא 9 .מוג ;(גנולײצרעד עטשרע יר) 4 ןוא 3 ,1 ןרעמונ ,1899 ,דוי ועד
 ,(גנולייצרעד עטירד יד) 24 ןוא 23 .מוג

 םער סיוא רעדליּב :טרעדנעעג סָאװסע לּפעק עניײמעגלא סָאד זיא גנילײצרער רעטירד רעד אֵּב

 .ןעּבעל ןעשידוי

 .16--15 ,א+ 12 ,טרָאצ :ענעצס-רוטארעטיל א ,ץל
 .ןזרעפ ןיא ןָאטעילעפ א

 .14--12 ,א 21--28 ,טרָאד ;(גָאלָאנָאמ) ,לע גנוי עקנארק סָאד ,ץרּפ .ל .י

 ךָאד ויא סע (ד ,ןַײװש (ג ,ץעילדָאּפ (ב ,?טּבעל עכלעװ (א ,רעדליּב ,ץרּפ .ל .י
 טרעגארער .,..ךוּב-לעממאז א ,טרעדנוהרָאי עטסגיצנאװצ סָאד ;| ןעקקָאז ןַײק טשינ

 .10--5 ,1900 ,אשראוו ,דנאּב רעט-! ,ןעזייר םהרּבא ךרוד

 ,29 ,טיָאד  ןדיל} ..."טסהעז וד ,םרָאװנעגער א ןיּב'כ, * , * ,ץרּפ .ל .י

 .48--40 ,טרָאד ;(ןָאטעיללעפ) ןנאמטא ר יאמש ,ץ"ל

 :ןרעדיל} ,װ--! (םינורחא םיבותכ--והימרי תרגא)- ,ףירּב ס'והימרי ,ץרּפ .ל .י
 ,59--58 ,טרָאד

 .ופ ,טרָאר ;ןריל} ןעמולּב ןעשיװצ ,ץרפ .ל .י

 40 ,טרָאד ;ןְדיִלו ,װיטָאמ-סקלָאפ ,ץרּפ .ל .י

 .107--89 ,טרָאד ;תירבה רפס .ו ,קיטירק ,רמתְרּב

 .130 ,טרָאד ;ןדיִל| ,(סאּפש א) ,!!טפיוקרעפסיוא ,ץיל

 .137--132 ,טרָאד ;ןומירח א נוא זומ רוה ,רעציטש ריד

 ,20 ,13 ,1 ןרעמונ 100 ,ריי רער :יושראװ ןופ ףעירּב ,הטומעגרעווש לארשי
 : .45 ןוא 30 ,9

 ,א 1 ,טרָאד :גנולהעצרע עשידיסח א ,!רעכעה ךָאנ טשינ ּביוא ,ץרּפ .ל .י
12--12, 

 .10--5 ,א: 9--10 ,טרָאד ; בר םירוּפ א ןופ טלהעצרע ,גראוו-ט לא ,ץרּפ 2
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 .9--7 א 518 טרָאד ;סעומ ש א ,ץרּפ .ל 6262

 .12--11 ,א 22 טרָא :ענעסיוטשרעפ יד ,ץרפ .ל .י 3

 .15--14 ,א 25 ,טרָאד ;םהיא ייּב רונ זיא החמש . ,שידיסח ,ץרּפ .ל י 4

 רעלאיּב ן'טימ בר רעקסירּב םעד ןעשיװצ ,גרעּב ײװצ ןעשיװצ ,ץרּפ .ל 5
 ,נש 40 -41 ,טרָאד ;ךמלמ ןעטלא ןייא ןופ טלהעצרעד ,השעמ עגיד'הרות-תחמש א ,ןייּבר
6--20, 

 .16--12 ,א 46 ,טרָאד ;ןוגנ א ןופ לוגלג א ,ץרּפ .ל ,6

 .4--3 ,א 50 ,טרָאד ;ײללה תורנה, ,ץרּפ .ל 7

 ,45 ןוא 24 ,10 ,1 ןרעמונ ,1901 ,טרָאד ;אש רא װ סיוא ףעיר ּב ,הטומעגרעוש לארשי 8
 .4--2 ןרעמונ ,טרָאד ;ּבוטש-רעלעק ןיא ןעגרָאמ א רעדָא ,ּבָארא גראּב ,ץרפ ל 9
 ןרעמונ ,טרָאד ;רעדעיל סקלָאפ עשידוי יד טױל ,ןע בעל עשידוי סָא ד ,רמּתְדּב 0

 ,8 ןוא 7 4

 .11--5 יא 9 ,טרָאד ;םירוּפ רעשירעדײנש א ,ץרּפ .ל .י 1

 .16--13 ,א 10 ,טיָאד ;בנונהָאװ-רעמוז א ףיוא ,ץרּפ 'ל 2

 .11--10 6 14--15 ,טרָאד ;(חסּפ דובכל סעָאטאק א) ,אנכש ,ץרפ ל 2

 רעטנוא ןופ השעמ א ,עצראווש ןייא ןוא עטיור ייװצ ,תוּפוח ײרד ,ץרּפ .ל 4
 .39 ןוא 37 ,31 ,29 ,26 ,25 ,23 22 18 ,17 ןרעמונ ,טרָאד : ךשח-ירה יד

 טסָארּפ ןופ) ,םיברוקמ ענַײז ןוא ,הכרבל ונורכז ,רע ,ץרּפ .ל יי 5
 .52 ןוא 49--48 ,46 ,45 ,44 ןרעמונ ,טרָאד :(רעגייטש ןעשידיסח

 : .14--11 ,א ופ ,1902 טרָאד :םידיסח תנשמ ,ץרּפ .ל 2,534

 ,ה: 21 ,טרָאד .6--2 , 20 ,טרָאד :..ץ נע רוקנָאק ןעגע װ ,עיצקאדער ןופ ץיל רעד ,0756

 ,14---12 ,א: 25, טרָאד ,16- 5

 ,טרָאד ;טכאנ ייּב גָאטשרענָאד (א ,ךילהשעמ ענײז ןוא המלש 'ר ,ץרּפ .ל ,06
 ,16---15 ,א: 1

 .14--12 ,א 25 ,טרָאד ;טנאלירּב רעד ( 3

 .16--15 ,אנ 26 ,טרָאד ; ךילטניה עניילק רעיפ ןוא ןרעטמאל רעגיּבראפרעיפ רעד (ג
 יד ןוא ןעזָאלּב"רפוש ןייז ,רפוש ןײיז ןועמש 'ר רעטלא רעד ,ץרפ לי 6

 ,6--4 ,.י6 42--43 ,טרָאד :עדמערפ ןוא ענעגייא--תועינמ

 .4--2 ,צ 46 ,טרָאד ;טצעזרעּביא יירפ ,ילוטאטלומ ןופ ,ה ככרב יד ,ץרּפ .ל 6
 ,א: 46 ,טרָאד ;רעקיטירק-ןעטסינויצ סלא ןייטשדנור ר"ד ,קימעלָאּפ ,רעציטש .רד ,4

 .9--8 ,.אי 48 ;8--1

 ןיא ,ןערָאװעג לטּב זיא הבישיײדלאװ יד יווא יװ ,גילעפוצ ל"י 0
 ,7--2 .יא 41 ,טרָאד ;(ןויטָאמ רעדמערפ רעטייּבראעגרעּביא

 .14--12 , 49 216- 14 , 48 טרָאד ;ןבדנ רעד ,ץרּפ .ל .075װ

 ,36--26 ,24--19 ןיעמונ ,טרָאד ;ךילדטעטש ןוא טדעטש עשידוי ,ןהיּב יד ,0750
335--45, 41, 49--52. 

 עקינייא .ךילטדעטש ןוא טדעטש עשירוי םוקמּב ,הכונח רובכל :טסייה (52) רעמונ ןטצעל םעניא לקיטרא רעד

 .ןהיּב : טעמסאכעג ןענַײז ןעלקיטרא

 .01368 .מונ רעקירערינ עז

 .13--11 ,א 37 ,טרָאד :אטאקאה ןעגעג .ו ,ןעּבעל ןוא רוטארעטיל ,0754
 12 - 41 ,טרָאד ;אשראוו ןיא םימותי תרטע .וו
 .16--14 ,.א 42--43 ,טרָאד :תוקפס .,ווו

 ,12--11 ,.אז 51 ,טרָאד ;*! ןיירא קלָאפ ןיא , .וצ

 ;אזָארּפ ןיא אמעָאּפ א ןעהעשעג רעדנואװ ןײק ןענעז סע ,ץרפ .ל .י 6
 .16--1 ,1905 ,קסנימ ,"רוטלוק. 'פ ,"רוטלוק. ךוּבלעמאז

 .5--2 א 1 ,1906 .,קלָאפ עשירדוי סָאד :רעּב ןטימ שורפ רעד ,ץרּפ לי 277



 *עיפארגָאָילּביּב-ץערעּפ, סוװָאכָארַאּב .ּב וצ סעפָאסױה --ןיײט ש רוג .א 6

 .18--17 ,א 10 טרָאד :גראװװטלא ןוא לירעּפ-הנבל ,ץרפ .ל י 8

 7--2 ,א 13 ,טרָאד :(השעמ א) ,קאּבאט קעמש א רעּביא ,ץרפ .ל +* 9

 נ .6--2 ,א 26 ,טרָאד ;(גָאלָאנָאמ רעשידיסח א) ,"הרוּת, ,ץרפ 7 .י 0
 ושטַײט .מ ךרוד טלעמאזעג ,רעדעיל ועטײּברא ;ןדילו ןערָאטײנ ַײרד ,ץרּפ לו+ .34

 ,8--1 ז'ז ,1906 ,אשראוו

 .ןעגנוצריק טימ טקוודעגרעּביא

 עּבאגסױא ,גנולמאז ,עפראה עײופ ;ןְדיִל| ,."עמשטערק א זיא טלעװ יד טינ ןיימ, ,0808
 : ,1906 ,*טלעוו יד,

 .ןצערעּפ ריל עקיזָארסָאד טרעהעג ,גרעּבניצ ,י טאווירּפ טימ רימ טלייט סע יוװ

 .15 ןוא 14 ,10 ןרעמונ ,1907 ,טרָאד :ןעטקא ליירד ןיא עסעיּפ א ,, רעמזעלק ,ץרּפ 2 9 1

 : יז טסייה ,ןקורד וצ ןּבױהעגנָא ךיז טָאה עסעיּפ יד ּוװ ,"קלָאפ עשירוי סָאדע 10 .מונ םעד ןיא

 .רעמזעלק א

 4 ןיא אמעָאּפ עשיטאמארד) ,קראמ ןעטלא ןפיוא טכאנײּב ,ץרפ .ל י 2
 .30--23 ןרעמוג ,1907 ,גנוט ײצ-נאמָאר ;(ןעטקא

 זא ,םעד ןגעװ (599 טלאּפש) גנודלעמ א רימ ןפערט -גנוטייצ-נאמָאר. רעד ןופ 19 .מונ ןיא ךָאנ
 ,(4 טלאּפש) גנורלעמ עַײנ א טײג 21 .מונ םעד ןיא רעּבָא ,"טכאנאּב. ס'ּפ ןקורד ךיז טעװ 21 .מונ םענופ

 םעניא טינ ןועװ ןּבעגעג -טכאנאּב , סעװ ,זַײװנטקא ןקורד וצ םעװקַאּב טינ זיא ךאז יד יװ סיויעה ,זא

 שיטאמארד ַײנ א ס'ּפ ןקורד טגָאזעגוצ עיצקארער יר טָאה םעד טָאטשנָא .ךוּב רעדנוזאּפ א סלא רָאנ ,לאנרושז

 טקיקעג טינ .(ןעמָאנ ןּבלעזמער רעטנוא קרעװ ןטקורדעגּפָא רעֶירפ ןטימ שיטנעריא טינ) *רעמזעלק2 קרעװ

 ."טכאנאּב- ןקורד ןּבױהעגנָא 23 .מונ םענופ ךיז טָאה ,ףורעד

 :ןעטקא ירד ןיא ךאז א ,טײק רעד ףיוא שילָאּפ ןיא ,ץרפ .ל .י 23
 .30--17 ,| ,1908 ,ןןעטפירש סטאנָאמ עשיוארועטיל

 *ןעטפיושסטאנָאמ .טיל, יד ןיא זיא גנוצעזרָאּפ ןיק .טקא רעטשרע רעד זױלּב טקוריעגּפָא זיא ָאד

 .ןעוועג טינ

 ,טלעװ-ועטאעס ;(טייַּבראעּב ַײנ) ,אמעָאּפ עשימָאק"גארט ,שינָאמ ,ץרפ .ל יי 4
 ,13--10 .מונ ,8

 .5--3 ,1908 ,אנליו ,4 דנאּב ,טײצ עײנ יד :ףעירּב א ,ץרּפ יע פ 5

 ןרעמונ ,1910 ,דגײרפ רעד ;רוטארעטיל רעזנוא טלהעפ סָאװ ,ץרפ .ל י 6
 .93 ןוא 90--8

 .0200 ןוא 0122 .מונ רעקירערינ עז

 100 ןוא 99 ןרעמונ ,טרָאד ;(עקסערָאמוה) ,ליזעלג סָאד ,ץרּפ .ל י ,7
 ,1910 ,אגיר .עמיטש עץשץידוי יד ; ןדיל} ! ,ןעװיטָאמ עשילּביּב ,ץרּפ .ל י 8

 .3 .ז ,א 1

 .טרָאד :רוטארעטיל רעשידוי רעד ןעגעװ ,ץרּפ .ל .י ,9

 .1910 ,ילוי ןעט- םעד זיוהרוק רענלעּבוד ןיא ןעטלאהעג ערער :עטָאנסופ א טײג לקיטרא םוצ
 יז .ז .טפעה סע-26 ,1910 ,ווט ארעטיל עשיאעּפָארײא :לעמײּב סָאד ,ץרּפ .ל יי 0

 יד

 .2 .ז ,אא 123 1911 ,דנײרפ יעד .רערעדנאװ רעד ,ץרּפ .ל י 21

 ןעטלא ן'פיוא טכאנ ייּב- :אמארד ןעטייּבראעגרעּביא-יײנ ם'נופ :טייטש טסקעט םוצ גנוקרעמנָא ןא ןיא
 ."קראמ

 :ןטקא װ ,"טייק רענעדלָאג רעד, ןֹופ טנאלראוו ןטצעל םענופ טנעמגארפ א} ,ץרּפ .ל .י ,092*
 יוטש-עיצקורטסנָאק ,קירע סקאמ| ּג"ערת ולסכ ,טפעה ! ,ןילרעּב ,אקרָאיװעיװ ןיא .דער ,ךוּב סָאד
 .ן6--5 .ז .ז ,1924 ,עשראוו ,ןעיד

 .3 .ז ,א6 47 ,1912 ,דנײרפ רע ד ; ןלקיטרא| ,רעדעיל ,ץרּפ יי עי ,3

 ןעטלא ץ'פיוא טכאנייּב, ןופ םעלּבָארּפ סָאד ,ןירא להוש ןיא ,ץרּפ ,ל .י+* 4
 ,גרוּברעטעפ-ס ,טלע װ עשידיא יד ;(גנוטכיד עשיטאמארד עכילמיטסקלָאפ א) ,("קראמ
 ,12--3 ,(יאמ) 6 3 ,2
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 לוש ןיא, :עמארד רעד ןופ טנעמגארפ א ,םיתמה תיחת ראפ ,ץרּפ יז: י' 5

 :21--22 ןש 01914'1 ,טלעװ עפסיחדוי "יד : גנאהרָאפ רעטשרע ,("ןיירא

 ;ןעזעל םוצ - עטלא ראפ) ,(ןעטקא ירד ןיא עסעיפפ ,רעקיוה רעד ,ץרּפ .ל יי ,6
 .39 ןוא 33 ,2/ ןרעמונ ,1914 ,ןע בעל סָאד :(ןעלעיּפש םוצ -- רעדניק ראפ

 סָאד ;(ןַײרא להוש ןיא :עמארד רעד ןופ טנעמגארפ א) ןעמאזוצ ,ץרּפ .ל .+- 7
 .11 --9 ,אל 1 ,1914 ,קלָא פ עשידוי

 -סיוא טינ ןטולכאל טאמיק רימ ןּבָאה ,טרָאװרָאפ רעזדנוא ןיא ןכָארטשעגרעסנוא ןיוש ןּבָאה רימ יו

 רעקילדנעצ עסיורג יד ןיא ןפרָאװעצ קרעוװ סי'ּפ וענַײז ,רעּבָא טסּוװאּב יװ .?אירעטאמ-גנוטייצ םעד טצונעג

 רימ .(.דנא ןוא *טנַײה; ,"געוו רעד, ,"דנַײרפ רעד, ,"הפצה;/) ןעגנוטַײצ-גָאט ענעריישראפ רעּביא רָארג ,

 עּרעזדנא טול ּוװ ,רעכיּבלמאז ןוא ןלאנרושז ײר עצנאג א ןעעז וצ טַײקכעלגעמ יד טא*עג טינ ךיוא ןּבָאה

 .קרעוו ס'פ טקורדעג ןעוװעג ןענַײז סעִידעי

 ץערעּפ שוּבײל-קָאכצי רעּביא ןטפירש --.2

 (טַײצ-סנּבעל ןַײז וצ שֵיעוּבעה ןוא שידַיי ןיא ןרָאװעג טקוררעג ןענַײז סָאװ ,יד)

 ץערעפ .ל י רעּביא ןעגנולדנאהּפָא ענײמעגלא (א

 "עוויטאגענ. יד ,ןגָאז וצ יוזא ,ךיוא ןענעכייצראפ וצ ןעװעג טנַאסערעטניא טלָאװ לײטּפָא םעד ןיא

 *לארשי רצוא, עירעּפָאלקיצנע רעשַיערּבעה רעטנאקאּב רעד ןיא סָאװ סָאד ,לשָאמעל ,יװ ,עיּפארגָאָילּביּב

 .טנָאמרעד טינ ןטולכאל ץעועּפ טוע װ

 עשיטירק ןוא סעקיטסירעטקאראכ עשירארעטיל ענײמעגלא (3

 ןעגגולדנאהּפָא :

 'עו) "םיבתכ, ס'פ וצ לקיטראיריפנַײרא ;תויטויּפה ויתוריציו ץרּפ .ל .* ,רנזולק ףסוי ,8
 .וא--| .ז .ז ,1899 ,ןושאר קלח ,(3 .מונ .ּב

 דוי יעד :רוטארעטיל רעשינָאגראשז רעד ןופ עטכישעג יד ,ןיקריס .נ .מ .9
 .16 -- 15 ,א6 7 0

 16 .ז רעד ףא .רוטארעטיל רעשירִַיי רעד ןופ עטכישעג רעשילגנע סרעניוו ל ןגעוו עיזנעצער א

 .ןפאש ס'ּפ ןופ גנוצאשּפָא סרעניוו ןגעוו טרערעג טרעוו

 יץילמה ;(אמלעּב םירבדו םיטוטרש ,םימשר ,םינויצ) ,יתורפס סקנּפ ,ןקצי .י .ש 0
 .95 ןוא 92 ,90 ,88 ןרעמונ ,1

 ץרּפ ל"ירהמ ראופמה ררושמהו ןיצמה רפוסהל ,אנריּפאּפ בקעי םהרבא 56ט1!101

 .371--370 ,אנ 92 1901 ,הריפצה ;תירבעה תורפסּב ותדובעל ולּבי יצח גח םויל

 .15--13 ,א 21 1902 ,דוי ועד ;רוטארעטיל רעּביא סָאװטע ,ןינײרּב .ר 324

 .ןפאש סי'ּפ ןגעװ ןעגגוקרעמאּב עקינייא

 .4--3 .ז .ז ,אנ 1 1910 ,אגיר ,עמיטש עשיווי יד ;רהָאי ןהעצ ,תובשחמ-לעּב ,2

 עּבאגסיוא-ײליּבי רעטשרע רעד ןופ גנונַײשרעד רעד ךָאנ גָאטְרָאי ןטנעצ ןטימ גנודניּבראפ ןיא

 .קרעװ סיּפ ןפ

 2 יז א 106 ,1911 ,דנַײרפ רעד ;ץרּפ .ל .י ,ןעקנאדעג ןוא ןעכירטש ,תובשחמ לעב 3

 .2 .ז ,א 7 1912 ,טאלּבנעכָאװ רענליװ : ץרּפ .לי ןןיװעןלךאמּפיל .04

 ןעגעװ ,ועגינ .ש ;רעקיטירק ןוא טסיצילּבופ רעד תובשחמ-לעּב ,רעגינ .ש 5
 .164--152 .ז .ז ,1912 ,אשראוו ,װ .ּב .רעּבַײרש עשידוי

 .ןפאש סיּפ ןופ גנוצאשּפָא סעסעװָאשכאמ-לאּב ןגעוו

 יו 2914 ,טלעװ עשידוייד ;ןאמשירפ דוד ,ןוימד לע ב ,6

 .315 .ז--ן'פ וצ גנּויצאּב סנאמשירפ ןגעוו



 "עיפארגָאְילּביּב-ץערעּפ , סווָאכָארָאּב .ּב וצ סעּפָאסױה --ןייטשרוג .א 48

 טַײקכעלנעורעּפ עשיארעטיל סעצערעפ ןופ ןטַײז ענלצנײא (ג

 -על זיא  (גרעּבנעסייוו ,שא ,ץרּפ) ,ךעלטדעטש ַײרד, ,לקיטרא סעסעווָאשכאמ-לאּב ,78 .מונ וצ

 .(120 ןוא 114 ןרעמונ יד ןיא ץ'ּפ ןגעװ) 1911 ,"דנַײרפ  ןיא טקורדעג ןעוועג עליכטאכ

 ,1909 ,קרָאירינ ,אמארד עשידיא סָאד ,יקסניּפ דוד ,42

 .קרעװ עשיטאמארד סעצערעּפ ןגעוו ךיז טדער ,.גלפ 51 .ז ,"ערערנא יד .7 לעטיּפאק , םעניא

 עטסעּב יד ןופ גנולמאז ,עזומ עשידוי יד : קיריל עשידוי יד ןאמכיפ בקעי ,68

 .(1911) א"ערּת ,אשראוו ,רעדעיל עשידוי
 ,גנוטכיד סעצערעּפ ןגעוו ךיז טרער ,.גיפ 14 .ז ,לטיּפאק ןטרעפ םעניא

 קרעװ ענלצניײא סעצערעּפ רעּביא ןעגנולדנאהּפָא עשיטירק (ד

 ןּביג רימ .ןּפ ףא סעירָאראּפױטעלפמאּפ סנאמשירפ .ד ןעעזעג טינ טָאה .ּב ,82--81 .מונ וצ
 ;גנוּבַײרשאּב רעייז רעּבירעד

 גנוטלאהרעטנוא רוצ לעטעלּבא ,ןעשקָאל ,גרעּבדלָאג םהרבא (א
 .ןטלאּפש 26- ן2} יז ,8? ,(1894) ר"נרת ,אשראוו ,.י ,א ךרוד ןעּבעגעגסיורעה

 ,ץראוש א ,באּברהעש ת ןָאפ יולפ א ,גרעּבדלָאג םהרבא (3ב
 ,וָאלאי .א ךרוד ןעּבעגעגעגסיורעה ,לעטטאלּב גידנעסייּב ,גידעּבעל : ,גידנעגנירּפש
 .ןטלאּפש 30 -| ן2| יז ,80 ,(1894ו ד"נרת ,אשראוו

 -ףראש א רימ ןעניפעג ,*טייק רענערלָאג. ס'ּפ טעמריוועג ,לקיטרא סקעדאלו ןגעװ ,89 .מונ וצ

 1908 ,קל ָאפ עשידוי סָאד :טכיזועּביא עשיפארגָאילּביּב ,ןט י ל א} ש .מ אֹּב ףווּפָא ןוויטאגענ

 .12 .ז עז ,א 3

 .2 'ע ,או 97 1889 ,ץילמה ;?תינָאגראשזה תורפסּב ךרוצ שיה ,יקצינבאר .ח .י 7
 .רי, סמעכילא-םעלָאש ןיא טקוררעג ןעוועג זיא סָאװ ,"שינָאמ, ס'ּפ ןגעװ סערוש עכעלטע

 .| ,*.לּביּב-סקלָאפ

 עטנעקעּב. ס'ּפ וצ טרָאװרָאפ ;רעּבעגסיױרעה ם'נופ רעטראוו עגינייא ןןהָאזעניד .י| 8

 .עיצאניגאּפ רעטשרע רעד ןופ 4--3 .ז .ז ,1890 ,(01 .מונ עז) "רערליּב

 םעד ןוא 8 .מונ וצ גנורעסעּבסיוא רעזדנוא עז) עגאלפוא רעטי ןוא רעט-2 רעד ןיא טקורדעגרעּביא
 .09 .מונ ןּבױא עז) "ךעלושעמ. ס'ּפ ןופ עּבאגסיוא רערעדנוזאּב רעד ןיא ךיוא יװ ,(014 .מונ

 .872 'ע ,או 211 1890 ,הריפצה !;תורפסה םלועּב החיש ,ןידלָאג ארזע ,09
 .0192 .מונ--עיזנעצער רעדנא ןא .01 .מונ ןּבױא עז ,"רערליּב עטנעקעּבכ, ס'ּפ ןגעװ עיזנעצער א

 :עיױעָאּפ ףױא שוריּפ א ,ןםע כײלא-םעלָאש| רעטײװצ רעד סוקיטיוק ,0
 .34--31 ,1892 ,אססעדָא ,קעהטָאילּביּבסקלָאפ רעשידוי רעד וצ ושּבמ לוק

 16 .מונ וצ גנורעסעּבסיוא רעזדנוא לײטּפָא ןטשרע םעניא ןּבױא עז ,"עױעָאּפ , ס'ּפ ןגעוו עיזנעצער א
 .טפעה ןטשרע םעד ןגעװ עיזנעצער רעד ןיא ךיז טלדנאה סע

 ןּבױא עז ,ערעלָאכ ןגעװ רושָארּב ס'ּפ ףא עיונעצער| ,רָאטקעּפס .מ| תמא 11
 ,1894 ,וװ ,דנײ רפ-זיוה ועד 5 .מונ וצ גנורעסעּבסיוא רעזדנוא ליײטּפָא ןטשרע םעניא

; 7, 

 .ּב עו) "ּבגעה, ס'9 וצ טרָאװוָאפ ;ל"ומה תאמ ,אנּפיל שיא גרעּבצראװש ּב"ש 12
 ,וו---ו ןטַײז ,1894 ,(2 .מונ

 .413 'ע ,אא 94 ,1894 ,ה ריפ צה ;םירפוסהו םירפסה קושּב ,3

 ."חסּפ רובכל. לטעלּבװעטנָאי ס'ּפ ןגעװו סערוש עכעלטע

 .159 ןוא 156 ןרעמונ ,1894 ,ץיל מ ה ; ןינתונו -- לגעל ןיעבּתנ ,4

 .םינ ןּבױא עז .יןעּבעל גוא רוטארעטיל , ,"ץחה, :ןּבאגסיא ס'פ ןגעק טעדנעװעג ,לקיטרא-טייל א
 .0127 .מונ רעקירעדינ ןוא 6

 .182 ןיא 179 ןרעמונ ,1894 ,ץילמה ;םירוקּב תכסמ ,רעגניז םהרבא 5
 .016 .מונ ןּבױא עז .דנא ןוא "בגעה ,"ץחה ,, ןַײז ןגעק ,ן'ּפ ןגעק לקיטרא רעפראש א

 : -ויוּה ועד :|(1895--6 עירעס עטייווצ) "ךעלטטאלּב בוט-םוי , יד ןגעוו עיזנעצער} ,6

 ,234--233 .ז .ז ,1896 ,ש ,דבײ רפ
 .24 .מונ וצ גנורעסעּבסוא רעזדנוא ןּבױא עז



 209 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאַילּביּב

 ,א'סרת ,הנש הנש ,הנשה ופס ;ס'רת תנשּב הפיה ונתורפס ,רנוולק ףסוי ,7
1, 237.--240, 

 ."הישות , עּבאגסיוא "םיבתכ, סיּפ ןגעוו

 ב"סרת ,תישילש הנש טרָאד ;רמז-ירבד ,! ,רפס תירק ,יקסבצטידרּב .י .מ ריד ,8

2, 264--- 261. 

 .0198 .מונ רעקירעדינ עז .תֹודיסח ,ירישע רפס ,יעיבר קלח ,"םיבתכ, סי'ּפ ןגעוו

 .201 'ע , 49 ,1903 ,הפצה ;ץרּפ .ל .י ררושמהל יולג בתכמ ,ןינײרּב .ר 9

 םעניימעגלא ןרעטנוא "הפצה, ןיא טקוודעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןענָאטעילעּפ ס'ּפ טימ גנודניּבראפ ןיא

 -עילעפ סי'ּפ ןופ טַײקכעלדנעטשראפמוא רעד ןגעק סיורא טערט ןיניירּב .ר ."םיּברה תושרּב ריחיה. : לּפעק

 טלדנאה סע סָאװ ןגעוװ ,ןסיװ לָאז רערעדעי ,ןפָא ןוא רָאלק ןדער ףראד רעּבַײרש א זא ,טלאה ןוא ןענָאט

 ."עלָאּבאק עַײנ א ןוא רעהיוז םעַײנ א, רענעײל ןראפ ןפאש טינ ןוא ,ךיז

 יעמיטשסקלָאפ יד ;ןקסנימ ,"רוטלוק, 'פ ,"גַײװש עיצנָאּב , ןגעו עיזנעצער} ,ן--ג ,0
 .77 טלאּפש ,או 2 ,1906 ,אנליוו

 .אמ 96 1910 ,הנײרפ רעד ;"שידוי, :ךוּבלעמאז סָאד ,רעגינ .- 1
 .(104 .מינ .ּב עז) "רטזעל רעד ןוא ךוּב סָאד ,רעטכיד רעד, לקיטרא סי'ּפ ןגעװ ָאד ךיז טדער סע

 .105 ןוא 102 ,101 ,99 ןרעמונ ,טרָאד : טקנוּפ רעכיוה:רעד ,רעגינ 7 65/6+,:2

 -ינ ךיױא עז ,(086 .מונ ןּבױא עז) "רוטארעטיל רעזנוא טלהעפ סָאװ, לקיטרא ס'ּפ ףא רעפטנע ןא

 : .0200 .מונ רעקירעד

 יז .ז ,אג 251 ,1911 ,דנײרפ ועד :;ץרּפ ,ל .י ןופ קרעװ יײנ א ,ינודקומ .א ר"ד ,3
2--2. 

 ."קראמ ןטלא ןפא טכאנאּב, ס'ּפ ןופ טנאיראוו םעַײנ א ןגעוו

 ,ױשראו ןעּבעל סָאד ;גנוצעזרעּביא רעשיזיוצנארפ ןיא ץרפ .ל .י ,רעכײלּב .* ,4
 .2 .ז ,אי 93 ,4

 .0209 ןוא 0202 ןרעמונ יד רעקירעדינ עז

 .ץערעּפ .ל .י ןגעוו ןלאירעטאמ עשיפארגאיּב 3
 עשירִיי עיינ א, לקיטרא סגרעּבמָאנ .ד .ה ראפ סעטאד יד קיטכיר טינ ןָא טזַײװ .ּב .101 .מונ וצ

 ,222---219 ,א4 1 ,1907 :ןַײז ףראד סע ."גנוטַײצ-נאמָאר, רעוועשראוו ןיא *עּפורט

 ושבמ לוק ;רעּבעגסױרא נוא םירּבחמ עשידוי עגינייא וצ ,ןםעכײלא-ם על ַאשו ,5

 , .40 ,1892 ,אססעדָא ,קהעטָאילּביּבסקלָאפ רעשידוי רעד וצ

 טימ ןצערעּפ טניימעג שערייפעּב ,רעּבעגסױרא ןוא םירּבאכעמ עשידִיי וצ גנודנעװ עשיטעלפמאּפ א

 .רעּבַײרש ערייּב יד ןשיװצ ןעגנּויצאּב עקִיירפ יד ראפ שיטסירעטקאראכ .סעּבאגסיוא ענַײז

 .518 'ע ,א: 119--120 1894 ,הריפצה ;|ן"בגעה, סעצערעּפ ןגעוו סנָאנא ןאו ,6

 ס'פ ןגעװ טגָאזעג ָאד טרעװ סע .גרעּבצראווש רעּבעגסױרא םענופ ןעמָאנ ןיא טייג סֹנָאנא רעד

 .."הלאכ םיריש דוע ועמשנ אל ענײה תומימ רשא ,הלאה םיאלפנה םירישה,:רעריל

 .1 'ע ,א: 169 ,1894 ,ץילמה :השחכה ,ץרּפ ליל ,(27

 .(0114 .מונ ןּבױא עז) "ץילמה, ןיא טקורדעג ,ײןינתונו---לגעל ןיעבתנ, לקיטרא ןטימ גנודניּבראפ ןיא

 ראפ עכימט-טלעג סנצימע ןגעװו לקיטרא םענופ ןשינעטכאוטסיוא יד עשָאכקאה ןַײז ןיא ּפָא טפראוו יּ

 ."םעה ןיּב הרורּב הלכשה תצפח קרו ךא יופס לכ תרטמו, :טבַײרש ןוא סעּבאגסיוא ענַײז

 ןמלז| 1895 ,עשראו ,'א קלח הירפוסו וינּבר רוד :טדאטשנעויײא ןויצדּב ,0128*

 ,"רעטעלּב עשירארעטיל , :ץוּפ .ל .י ןופ עיפאוגָאִיּב רעד וצ ,גָאט-סטרוּבעג רעקירעי-75 סצרּפ ,ןעזייר

 .ן258---251 ,ב: 103 ,8

 .ןצערעּפ ןגעװ ץיטָאנ עשיפארגָאָיּב עטשרע יד

 ןעריױּבעג ןַײז ןופ גָאט םעד ןיא ץרּפ .ל .י רעטכיד רעזנוא הנתמא ,שא םולש 9
 .15---13 ,תמ 19 ,1901 ,דוי רעד

 :שִיערּבעה ןיא עּבלעזסָאר .םרָאפ רעשיטסיוטעלעּב א ןיא ײליּבוי סיּפ וצ גנוסירגאּב א

 ,1901 ,הריפ צה ;(ןויזח) ,ולבוי גה םויל ץרּפ .ל .י ררושמל הנתמ ,שא םולש ,0
 ,366 'ע ,א: 1



 "עיפארגָאילּביּב-ץערעּפ, סװָאכָארָאּב .ּב וצ סעפָאסיוה -- ן יי ט שר ונ -.א 500
 - = יי = טעראר עצי ריב 2 רע יי :

 .365 'ע ,טרָאד ; םינויצ ,ןוו ָא לָא קא ס .נ) ס"'נ ,1

 .366 'ע ,טרָאד :ץרּפ .ל .י 'רה םע הנושארה יתשינּפ ,םויל םוימ ,ף"ימ ,2

 | י 371 'ע ,א 92 ,טרָאד ;ץרּפ .ל .י ררושמה לבוי גח 23

 .319 'ע ,אג 94 ,טרָאד ;ץרּפ .ל .י ררושמה לבוי גח ,..+ז ,4

 .414 'ע ,ה 103 ,טרָאד :הכרבו הדות ,ץרפ .ל .י 5
 .יײליּבוי ןַײז ןוּכ גנורעַײּפ רעד ןיא ןעמונעג לײטנָא ןּבָאה סָאװ ,עלא יד וצ ווירּב-קנאד א סיּפ

 ןרעמונ ,1901 ,ץיל מה :(תיניס הדגא) ,ררושמה תשלוח .ו ,ןמזה תודגאמ ,בודדּב .א ,6
 .121 ןוא 0

 ,7. ןופ לקיטרא םעד םעד ןגעװ עז .ײליּבוי סיּפ טימ גנודניּבראפ ןיא טירטסיורא רעשיטעלפמאּפ א
 .0205 .מונ ןרעטנוא רעקירעדינ טנכייצראפ

 ,902 ,דוי רעד :ןהיּב+ רעד וצ ףעירּב רענעפָא ןיא יקסװ ָאחיּב .ז .רד ,68
 .12--11 ,א 4

 םוצ ןטָאנסופ ןיא .{015/ .מונ זדנוא אּב עז) "ךילטדעטש ןוא טדעטש עשייוי , סעצערעּפ טימ גנודניּבראפ ןיא

 .("ןהיִּב רעד ןופ ןעמָאנ ןיא) ןעגנוקרעמאּב-רעפטנע 18 סעצערעּפ ןּבעגעג ןענַײז "ווירּב םענעּפָא

 .16 .ז ,תי 1 ,1907 ,קלָאּפ עשיריי סָאד ;טסעטָארּפ 7

 םעד .ןשא םעלָאש ןגעק טעדנעװעג ,"געוװ. ןיא לקיטרא ןא טימ גנודניּבראפ ןיא ווירּב-טסעטָארּפ א

 .רָאטקעּפס .מ ,ןאמשירפ רור ,ןהָאזעניד .י ,ץיּפ .ל .י :טעמסאכעג ןּבָאה טסעטָארּפ

 .93 טלאּפש ,א 3 ,1907 ,גנוטַײצ-נאמָאו :טלעװ רעשירארעטיל רעד ןיא ,8

 ."קראמ ןעטלא (810) ןיא טכאנייּב- ס'ּפ ןגעװ גנולייטימ א

 .374--372 ,א 12 ,טרָאד ;םואעליּבוי ס'יקסנימאק וצ ,װָאּפיס ָא .מ ,9
 .גנוטערטסיורא ןא ס'ּפ ןופ טלאהניא רעד ןּבעגעגרעּביא טרעװ סע

 .153 ו ,1908 ןעטפירש סטאנָאמ עשירארעטיל ; קינָארכ עשירעלטסניק-שיראר עטיל 0840

 ."טייק ענערלָאג יד, קָאטסילאיּב ןיא טנעײלעג טָאה .ּפ זא ,םעד ןגעװ גנולייטימ א

 .98 ,װ ,טרָאד ;קינָארכ עשירעלטסניק-שירארעטיל 1
 ."עמארו, עמעט רעד ףא ןעגנוזעלרָאפ ריפ ס'ּפ ןגעװ גנולייטימ א

 רעזנוא ;ץיװָאנרעשט ןיא ץנערעפנָאק-ךארּפש עשידי יד ,גרעּבמָאנ .ד ה 2
 .202 ןוא 200 ,198 ,197 ,195 ןרעמונ ,1908 ןעּבעל

 ןרעמונ ייווצ עקיינגלָאפ יד ךיוא עז .ץגיאֹווװ ןעגנוטערטסיורא סיּפ ןגעוו

 .1 .ז יא 196 ,טרָאד ;ץנערעפנָאק-ןָאגראשז רעד ןופ גנונעפערע יד ,.ב 23
 .1044 ןוא 0142 ןרעמונ יד ךיוא עז .ערער ס'ּפ ןופ טלאהניא רעצרוק רעד טכארּבעג טרעװ סע

 ,3 רנאב ,טײצ עײג יד ;ץנערעפנָאקכארּפש עשידיא עטשרע יד ,ןרתסא)| ר-א ,4

 .104---89 .ז .ז ,1908 ,אנליוו

 .ןרעמונ ייווצ עקירָאפ יד עז .ץנערעפנָאק רעד ףא ןעגניטערטסיורא סיּפ ןגעוו

 .10 .ז ,אנ 9 ,1908 ,טלעװ-רעטאעט : קינָארכ ,5

 ןיא סע טנעײלעג ןוא "טייק רעד ףא שילָאּפ ןיא , טקידנעראפ טָאה .ּפ וא ,םעד ןגעװ גנולייטימ א
 ."עטנאקעּב ןוא רעלעטשטפיוש ןופ טפאשלעזעג א

 .13 .ז ,א5 8--9 (21--22) ,1909 ,טרָאד : קינַארכ .6

 ."טייק רענערלָאג רעד, ןופ גנוזעלרָאפ א סי'ּפ ןגעװ גנולייטימ א

 .12--11 .ז .ז ,א 10--11 ,טרָאד ;קינָארכ 7

 .עקירעמא ןייק ןרָאפ סיּפ ןגעװ ןעגנאלק יד טיִמ גנודניּבראפ ןיא גנולייטימ א

 1 .ז ,א 8 ,190 ,דנײרפ רעד :רעטאעט ןעשידוי ןעגעװ גנולמאזרעפ עסיורג א ,8
 .עדער א ס'ּפ טכארּבעג ָאד טרעװ סע

 .3 .ז ,א: 100 1910 דנײרּפ יע ד ;וועיק ןיא ץרּפ קא 2149

 .0206 .מונ רעקירערינ ךיוא עז .עדער א ס'ּפ טכארּבעג ָאד טרעװ סע

 .3 .ז ,א: 1 1910 ,אגיר ,עמיטש עשידיי יד ;דנארטש ן'פיוא ץרּפ ,.ל .0

 סע-29 ,1910 ,רוטא רֶעטיל עשיאעּפָאוײא ;םזיניויצ ןוא םזילאנָאיצאנ ,ץרּפ .ל .י ,1
 ,44- 42 ,טפעה
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 -עג א ןיא ןערָאװעג ןעּבענעגרעּביא ןענעז ןעגנוניימ עגיזָאד יד :גנוקרעמנָא ןא טײג לקיטרא םוצ

 .ןעּבעגעגרעּביא זנוא סע טָאה רעכלעװ ,לאפענש .ה טנעדנָאּפסערָאק רענַאקירעמא םעד ךערּפש

 סע-30 ,טרָא ;רעטאעט ןעגעװ ,םוהטנעדוי ןעשינאקירעמא ןעגעװ ,ץרּפ .ל .- 2
 י.48 .ז ,טפעה

 :ןייליּבוי סעלעדנעמ וצ ,ןָאזעניד ןוא ץערעּפ טעמסאכעג ,םארגעלעט-גנוסירגאּב אז 3
 -רכומ עלעדנעמ ןופ םואעליּבוי םוצ :ץיכָאנ רעד ןיא) 3 .ז ,א: 271 ,1910 ,אססעדָא ןעגרָאמ טוג

 .("םירפס

 יוא יו) ,סעיפארגָאטָאפ-טנעמָאמ ,רָא טקעּפ ס .מ : ץרּפ 7 5 ,רָאטקעּפס ,מ ,4

 .55--53 .ז .ז ,8. 8. ,אשראוו ,(:רעלעטשטפירש עשירוי ןעּבַײרש

 1 .ז ,א6 101 ,1911 ,דנײרפ רעד ;םואעליּבי ס'ץרּפ .ל .י וצ 5
 .ײליּבוי םוצ גנוסירגאּב א

 .118 ןוא 111--108 ,106 ,105 ,102 ןרעמונ ,טרָאד ;ץרּפ .ל .י ןופ גָאט-סטרוּבעג ןעט-60 םוצ ,6
 .ײליּבוי סי'ּפ וצ ןעגנוסירגאּב

 .(קינָארח רעיושראוו :לײטּפָא םעניא) .3 .ז ,;א: 110 ,טרָאד :ץרּפ .ל .י עיצאווַא נא 7

 .1 .ז ,8 116 ,טרָאד ;,ּבוג .ּבעטיװ אקוואשראקק ,8
 .ײליּבוי סיּפ וצ גנוסירגאּב א

 :גָאטסטרוּבעג ןעגירהעי-גיצכעז ןייז דובכל ,(הנתמ א) ,ץרּפ שוּביל קחצי ,ןירָאג .ב 9

 ,395--389 ,א: 1 ,1911 ,טפנוקוצ יד

 .2 .ז ,6 8 1912 ,טאלּבנעכָאװ רענליװ :אנליװ ןיא ץרּפ .ל .י .0

 .0207 .מונ רעקירעדינ ךיוא יװ ,ןרעמונ עקידרעטַײװ ייווצ יד עז

 8 ןרעמונ ,טרָאד ;(שיפארגָאנעטס) ,(ץרפ לי ןופ גארטרָאפ) ,רוטארעטיל עשידוי יד 1

 ,9 ןוא

 .רעמונ ןקירָאפ םעד עז

 ,1912 ,דנײרפ רעד ;(אנליװ ןופ ףעירּב א) ,אנליו ןיא ץרפ .ל י ,רענליװ א 2

 - .3 .ז ,6 8
 .0207 .מונ רעקירעדינ ךיוא יו ,ןרעמונ ייווצ עקירָאפ יד עז -

 .3 .ז 6 224 ,1912 ,טגײה ;גנולמאזרעפ-להאוורָאפ רעשידיא רעד ףיוא עדער ס'ץרּפ .ל .+* ,3
 .עמוד .דוסָאג רעד ןיא ןלאוו יד וצ גנולמאזראפ-לאוורָאפ א ףא ןטלאהעג .ּפ טָאה ערער עקיזָאדיד

 עמוד .סָאג רעד וצ רענעמ-לאוו עשידִיי ןופ עטסיל רעד טימ סנָאנא-לאוורָאפ א| .0164

 .4 .ז ,ת8 225 ,טרָאד

 עסזסס 1064 1ס}עטפ 8. 1000, 1106/81. :ןסָאלשעגנַײא ךיוא ָאד זיא עטסיל רעד ןיא

 רעיושראוו יד ןוא ץרפ .ל .י ,...!טסּוװעג טלָאװ יז ןעװ ,ןינודקומ .א) ףילאק 5
 .3-=2,.ז .ז ,ת4- 265 ,1912 .הנַײרפ רע ד :(ןָאטעילעפ) ,ענימג

 ,רעכאמ-ןעצנוק רעד ,ץרּפ .ל .י :;ןוצ טרָאװרָאפ א סלא ,ץיטָאנ עשיפארגָאיצ עצרוק אְ| 6
 : .014 .מונ זדנוא אּב עז ,2

 .5--4 יז .ז ,א 6 1913 ,טנײה ;רוטארעטיל רעשידיא רעד ןעגעװ גנוזעלרַאפ א 7
 .גארכרָאפ א סעסעװָאשכאמ-לאַּב ףא טנעֶנָאּפָא סלא גנוטערטסיו-א ןא סיּפ ןגעוו

 .י6 89 ,טרָאד ;(ץרּפ .ל .י ןופ טארעפער) ,ןעדיא ייּב גנוגעוועּב-דמש יד ,.ט .ז .8

 .155 ,נ8 1 ,1914 ,טלעױװ עשידוי יד ;:;לײז ץרּפ הקבר 9

 .רעטומ סי'ּפ ןופ טיוט םעד ןגעװ ץיטָאנ א

 .4 .ז ,א 22 ,1914 ,ןעּבעל סָאד ;גנוזעלרָאפ ס'ץרּפ .ל יי ,0
 :רעמּונ ןקידנגלָאפ םָעד ןיא ךיוא ךיז ט"ער גנוזעלרָאפ רעּבלעזרער ןגעוװ .גנולײטימ-קינָארכ א

 י5 .ז ,א: 23 ,1914 ,טנ ײה ;"רימזה, ןופ גנונפערע יד ,1

 .ןרעמונ עקידנגלָאפ יײײצ יד ךיוא יװ ,ןקירָאפ םעד עז
 .5--4 .ז .ז ,א 30 ,טרָאד : ץרּפ 7 יב ןופ גנוזעלרַאפ יד .,ן-ב :2172

 יו ,עקירָאפ ײװצ יד עז .יטַײקכעלנעזרעּפ רעלאנָאיצאנ; רעד ןגעװ גנוזעלרָאפ רעטײװצ ס"ּפ ןגעוו

 .רעמונ ןקירנגלָאפ סעד ךיוא



 "עיפארגָאָילּביּב-ץערעּפ , סװָאכָארָאּב .ּב וצ סעּפָאסױה-ןײט שרוג .א 02

 א 39, 1914 ,ןעּבעל סָאד :"טַײקכילנעזרעּפ עלאנָאיצאנ, יד ,דנא לרוג .א ריד 3
 .ןרעמונ ַײרד עקירָאפ יר עז .עמעט רעקיכערּפשטנא ןא ףא *רימזה , ןיא גנוזעלרָאפ א סי'ּפ ןגעוו .4 .ז

 .2 ז ,א 93 ,טרָאד ;ץרַּפ .ל .י ,"םואעליּבוי סנאמשירפ .ד וצ סעדער ייווצ, ,4
 -קאראכ רעײז זיא עדער יד ,ײליּבי סנאמשירפ ןופ גנֹורעַײּפ רעד ףא עדער סי'ּפ טכארּבעג זיא ָאד

 יר ךױא עז .רעּבַײרש עדייּב יד ןשיװצ ןעגנּויצאּב עקיטַײזננעק יד ןופ עטכישעג רעד ראפ שיטסירעט
 / .ןרעמונ ייווצ עקידנגלָאפ

 .4 .ז ,א: 91 1914 ,הריפצה ;"רימזה,ּב ןאמשירפ לש ולבוי ףשנ ,5
 םעד ךיוא עז .רעמונ ןקירָאפ ןיא סָאװ ,עדער סיּפ עּבלעזיד טכאוּבעג ןצרֹוק ןיא ָאד טרעװ סע

 .רעמונ ןקידנגלָאפ

 .3 .ז א 94 4914 ,טנײה ;"רימזה , ןיא דנעװָא-ךאמשירפ רעד ,ן--ג ,6

 -ןרעמונ ייוצ עקירָאפ יד עז .עדער סיּפ טכארּבעג ָאד טרעװ סע

 ןלאירעטאמ עשיפארגָאָיּבָאטוװא--.4
 טָאה סָאװ ,ײ"תונווכז ענַײמ, ס'ּפ דנאּב ןטשרע םעד זיױלּב ןָא טפור ווָאכָארָאב .106 .מונ וצ

 וָאכָארָאּב טסייו ,רעשרָאפ עקירעּביא יד יו טקנוּפ ."טלעוו רעשידוי רעד  ןיא טקורדעג עליכטאכעל ךיז

 רעוועשראוו ןיא ןקורדוצּפָא ןזיװאּב טָאה .ּפ סָאװ ,דנאּב ןטײװצ םענופ ךעלטיּפאק יײוװצ יד ןגעוו טינ

 ןוא "טאהעג הנותח ּבָאה ךיא , ;ןסײה ךעלטיּפאק יד .69 ןוא 63 ,51 ןרעמונ ,1914 ,"ןעּבעל סָאד,

 ."ןעפיפעג,
 רערענעלק ורעדָא רערעסעוג א טימ טנכײצראפ ,סעדער סיּפ לָאצ עשּפיה א ןּבילּבראפ זדנוא זיא סע

 ,טַײקױנעג רעקיזָאדרעד ןופ סָאמ יד לאפ ןדעי ןיא ןלעטשוצטסעפ טַײקכעלגעמ יד קידנּבָאה טינ .טַײקיױונעג

 ןלאירעטאמ עשיפאוגָאַיּב, לײטּפָא םעד ןיא טריטָאנראפ ןלאירעטאמ עקיכערּפשטנא עלא יד רימ ןּבָאה

 ."ןלאָיועטאמ עשיפארגָאָיּבָאטװא , יד ןיא ייז קירנעמענַײרא טינ ,*ץערעּפ ןגעוי

 -ניא ןא ס'פ ןּבעגוצ רימ ןענָאק ,ןװָאכָארָאּב אֹּב טגכייצראפ ןענַײז סָאװ ,(ןטערטרָאּפ) רעדליּב ס'ּפ וצ

 ,287680080 ןג(סזסההחאפ", 48 5662--ּב"נרת (1901--1902) :ןיא טריצודָארּפער ,רליּב טנאסערעט

 -עג ךיוא זיא ס'ּפ טעוטרָאּפ רעּבלעזוער) 193 ןוא 192 ןטַײז יד ןשיװצ עטג;א", 4824. 1. .וצ 6, 006., 1901.

 .6+ תּפַקּפֲח אהקדאאאא סתק600800 ?אחהחװ. 006. ן1922| :עּבאגסיוא רעד ןופ עליה רעד ףא טכארּב

 ,110 טלאּפש ,א 23 ,1907 ,"גנוטַײצ-נאמָאר . ןיא ךיוא רימ ןעניפעג סעצערעּפ דליּב לענָאיצידארכ-טינ א

 ערעדנא ןגעוו ץערעּפ--.5
 ,(1891) א"נרה ! ,קעטָאילּביּב עשידוי איד ןָאד רָאג לכימ ,ץרּפ שיּבייל קחצי ,7

 .333--329 .ז .ז

 ,םואעליּבוי ןעגיוהעי-75 ןײז וצ ,םיופכ רכומ ילעדנעמ :ילעדנעמ ,ץרּפ ,ל ,י .8

 :ךיוא עז .8--7 ,1910 ,ױשראוו ,"דניירפ רעד . עּבאגסיוא ,דלעפנעזָאר .ש טריגאדער

 .3 'ע ,א: 50 ,1910 ,םלועה ;ײילדנמ, ,ץרּפ .ל י 2179

 ,טנאקאּב טינ זיא רימ .(1913) ןעמעכײלא-םעלָאש ןגעװ עדעו סיּפ ןענָאמרעד ךיוא ָאד ףראד עמ

 ןופ עּבאגסיוא רעטצעל סניקצעלק .ּב ןיא .טכעלטנפעראפ לָאמ ןטשרע םוצ ןעװעג עדער עקיזָאדיד זיא ּוװ

 -מעד וצ ,75--71 .ז .ז ,("ןּבעל ןוא ווטארעטיל.) דנאּב ןטיאעו םעד ןיא ןַײוא יז טײג "קרעװ עלא, סיּפ

 ןגעוו ןעגנוניימ סיּפ .(0174 .מונ ןּביױא עז) ןענאמשירפ ריװָאד ןגעוו עדער ס'ּפ ךיוא טרעהעג לײטּפָא ןקיזָאד

 ,סעיזנעצער ןוא ןעלקיטרא עשיטירק ס'ּפ ןיא ןעניפעג רענעײל רעד טעװ קרעװ ןוא רעּבַײרש ערעדנוזאּב

 .סעּבאגסיוא ענעגייא ענַײז ןיא טקורדעג לײטנטסרעמ טָאה 'ּפ סָאװ

 ןכארּפש ערעדנא ןיא ץערעּפ .ל .י ןגעוו ןּבירשעג זיא סָאװ 6
 264 2 א:

 0180. .1 116 ןויז ן28ק606:616 ןטאסזסהוצאפ 848 5662--ּב"סרת (1901--1902) ססאפ, תֿבהי {..ןצעפס, 0ח6., 1901,

 טז. 404---405 .

 0181, א 26 ן}1װוװססימ : 11610/ו4 6ת/620804 בתזסץאזָאקוו (ו8 ס68064080-81160802 218:1088) , ,.,זזסקס802ד.,
= 

 0. 0. םפקאסמ; 2600882, 2/082111,ןיה8מ8 4: 1168889-260864 1|סװסחצ} אהא 0? (סדק. 203--222) א

 6 ן'תהחמ אר: //6ה2481-.1606װ6 זוסץסואעג אהא חקס28חאו. /323--356).



 503 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאָילּביּב

 טלעטשעגנעמאזוצ ,סעּפָאסױה ןּבעגעג עּבאגסיוא רעשיסור רעד ןיא ןֶענַײז לטיּפאק ןטצעל םוצ

 .לעמרעוװ .ס .ס -

 0182 ם0ז. 2 8 ע16 46(66860100 םשז ןטס186מ0ס6ט686מסת 1246/86טז,.., 2680061066 צסמ 0608 1תססמו

 1,61/214, 1913, 88. 214--24 (םוט ט6עסמיאתז6 67 ןט8186006ט68006מ 124סז860+ :לטיּפאק םעניא)

 הם( 2י' בי

 0182. || ןטאהצ סי; טס80-ןטעסטאס 2ןע+סץשײצעש 218-ח0 תואג (1785--1899)) !2ץזוםתת} 1900, (דק.

 84--85: 6 2000:ג40עעגאגג 20 ?2.א 1182804: ,ן-ץפ 1. 2{ ןתהצהװסקצע, 40ע0.6ט82 געעדסץאזץ ץ8

)1785--1910(, 026068, 1912, 99--90, 

 | .רעּבַײרש ןשִיערּבעה סלא ן'ּפ ןגעװ

 0184 104 !!ןעגאסץ טייפ 116 0130 2110 ווקסע020816 בשעת 110, 6060. 60." 11606484 (+ 08

 פא .163), יע, 1, 1911, סַײע. 1--1+4

 0185, 6. !ןעוססעזנ, 202118 עסעסץעטימ ג1/:8יס11011 ג1סץ/עעצ ענוג 111: ץגמטאפדיפ. 1912 ?6 9,

 ס'ע0. 7--94

 יד ָאד טלדנאהאּב גרעּבניצ .י .עטכישעג-רוטארעטיל סעסעניּפ ןופ עּבאגסיוא רעשידִיי רעד ןגעװ

 ןיּפ ןגעװ ןסעניּפ אּב ךעלטיּפאק

 0186. /ט/)גמ 0טסע8// |ס0טסעװמהמ|, 114סז4?טװג 8116112, ({'עסטה סמהזהא?סזז8ץ161):- ץיזהוא88'

 יא 282868, 1912, .אניאפ 15, 18, 26, 364

 .ןּפ ןגעוו ךיז טלרנאה "אדווארּפ, ןרעמונ עטנכייצראפ יד ןופ יירד עטשרע יד ןיא

 0187, 1/26מ128 6061, טעסז+ 016 10018616)084 121ס461: 80218118015606 .9 ,1913 ,210021806006 

 8880, 16. ט. 17. 646

 *0188, ת1סז06 201116, 1:61406: 1. 1. עסזסשש, 120010װ6 16 8116001סט4 616., חוי 4 ן}. 8880, /1סמוצא

 אנועתע: ,289508/צשע4, 1914, אל 27, 0926. 44--45|.

 .0202 ןוא 0124 ןרעמונ יד עז

 הי סי

 0180. א. 101. ןטג3תגנזפ, 110010800/161412 11. 21. ן|ןסעס8 2עחא 2(ט16א410 יט; 13: סיעע4 עג שי

 טטקס2סעהתס 1/ץססמנסוומ, 1915, .א/ 31 (הטתהקמפ), 38--57.

 4 2 הי

 0100 םעץעצטעצספ ןס ,1ץסטסע| 110806ױע  ג4/ניס1ז00 .ועעסןעם"שצ ןעטו: ןגסשצסאא, 1889, ע/1, סדק-

 29--30 (2-04 חהעעמהמעע)-

 .1 ,."לּביּב-סקלָאפ ,רוי, זע יי ןיא טקורדעג ןעוװעג זיא סָאװ ,"ןשינָאמ, ס'ּפ ןגעװ

 0191. 6 ףשןץָצז| |סט(עע1006 20269/03806 תץקעצסצגוועס א סעס תסץסמסה} 11ס/ס468680

 טסמסנואחזו ,0222/0101// אס:תהאסת"}1: ןוטהפהעאה 2עסאעאה ם06צ02ה, 1890, 4 20, 0926. 517.

 -םעלָאש רנאּב ןטייווצ ןיא טקוררעג ןעוװעג ןעגַײז סָאװ ,ןלעװָאנ ס'ּפ ןופ גנוצאשּפָא עכיוה א רעיײיז

 .0214 .מונ רעקירעדינ עז ."קעהטָאְילּביּב-סקלָאפ .דוי סמעכיילא

 0192, 0. 1, םימ ווסמסאזיפ עוטטט1 ע 13 : ןגססצס;עיע, 1890, 411, 25--29 (2-00 וםעעמהווזע).

 ךרוד טריפ רעּבאכעמ רעד ,(01 .מונ עז) "רערליּב עטנעקעּב, ס'פ ןגעװ עיזנעצער עקיטסניג א רעיײז

 .0109 .מונ--עיזנעצער רעדנא ןא .ןוװָאכעשט טימ לעלארַאּפ א

 0193. 1.. |עסנ}טטמגג 0 ונסטסס44 "קעטָאילּביּב עשידוי איד.,; 1. 1. 1 ח 11|: א 286.

 1893, 11--ן1ג{3 6 (2-08 תהזחמהמעמ).

 ןטייוצ ןוא ןטשרע ןיא טקוודעג ןענַײז סָאװ ,קרעװ ס'ּפ ףא יונעג ּפָא ךיו טלעטש רעּבאכעמ רעד

 : ."קעטָאילּביּב עשירוי. דנאּב

 0104. הץענ:עאקסע |ס. ,ןעסטסמ|, .1,16ץםװצ עה תטזסזזעסע. 133811023/1016 זזתסו/ה טיפ

 112 /28:1614100: ע8אז נאס, 1894 +, סא. סשק, 30--31 (2-08 תפועתהמעע).

 הנש ,'ףיסאה, ןיא טקורדעג ןעוועג זיא סָאװ ,"העוז ליל, ס'ּפ וגעװ גנוניימ עוויטאגענ-ףראש א

 .(021 .מונ ןּביױא עז) 1893 ,תישש

 0195. 6. { --ע, .ןענסעגהעצץטהג ת'מעסמאספ, .ןצסעהעצץטווג םעסעאג ז. ףעקעזא 8 דא

 נ60, 1897, זע 165--178.

 ."בגעה. ס'ּפ ןופ גנוצאשּפָא סנאמשירפ ןגעוו 177--115 ןטַײז יד ףא



 עיפארגָאילּביּב-ץערעּפ , סוװָאכָארָאּב .ּב וצ סעּפָאסױה - ןייטשרוג .א 504

 0196. (. 1. .(אצסץקשזצ עונג .ת"לעסזזוסו .ןועסװקגיזִצ קג וצהזווא'מ 660)וגווואסוג'ס : הא ?ס} 1898

 בו. טיפע. 16--25 (8 וה זיצצגג 1 אגג1ז )

 "בנעה , ס'ּפ טסעמריוװעג ,ןושאר ךרכ ,"לוכשאה, ןיא לקיטרא סרענזיולק .י ןגעוװ--19 טַײז רעד ףא

 .(87 מונ ..ּב עז)

 0197, 6. !שעטססץציצ, |ץטמט8בחא םה "א"סרּת תנשל ...חול ,ףסאיחא}: ןטואוונאאא 1300צ028, 1901, צ1

 חול , ןיא טקורדעג ןעוועג זיא סָאװ ,גנולייצרעד א ס'ּפ ןגעװ גרעּבניצ ָאד טדער 143 טַײז רעד ףא

 .רָאי ןטנכייצראפ םעד ףא ?ףסאיחא

 0198, 28. ההו)6622000, ןל;אטוס ןוווא'ט 11. (600802082: דאצ נא, 1902. 311.
 טרערעג ָאד טרעװ 132--131 ןטַײז יד ףא .תישילש הנש ,"הנשה רפס, סװָאלָאקָאס .נ ןגעװ

 -רעד םעד ןיא טקוריעג ןענַײז סָאװ ,ן'ּפ ןגעוו ןעלקיטרא סיקסוועשטידרעּב .י .מ ןוא סרענזיולק .י ןגעוו
 .0118 .מונ זדנוא אּב ןוא 50 .מונ .ּב עז ."הנשה רפס} דנאּב ןטנָאמ

 0109, 6. ןןעטסטקזיפ, |ןסאסאבאג הג "תירישע הנש ,ףסאיחא,|: זאא :אס, 1903 צ1

 -עגנָא םער ןיא טקוררעג ןעװעג ןענַײז סָאװ ,סענעצס ס'ּפ ןגעוו סערוש עכעלטע 150 טַײז רעד ףא
 .0238 .מונ ןּבױא עז ."ףסאיחא , םענעפור

 0200. 2. 0030 סןיטו:ס/0 ווסיצגעזוז , 0 צָצ ;ןטנוטי6יז861414011 .דנזיס ןעגיזא קג : ןגמעפװטאס6 060 ןא-

.32---21 .6726 ,1 6 ,1910 ,2410 

 יד ןּבױא עז ."רוטארעטיל רעזנוא טלהעפ סָאװ ,, "דנַײרפ , ןיא ןעלקיטרא סיּפ טימ גנודניּבראפ ןיא

 .0122 ןוא 086 ןרעמונ

 0201, + 2שץסס. |ץשושהפאג הה ,(00װ. 60ױ. 1. !/טקסתה. 1. |; אה ,('ט8קסא. 1/װ06-

 : הףסנזזנ"|: צדקי ?טסשוא, 1911, א: 237, טדץק. 5.

 0202, ! ן1הזסג6פ, 2001: ואווזוו: ?'אנסאֿפזנ, 1914, .א: 27, ז6. 44---45.

 .0124 .מונ ךיוא עז .(0209 .מונ רעקירעדינ עז) קרעװ טיפ ןופ גנוצעזרעּביא רעשיזיוצנארפ א ןגעוו

 260 ? א:

 0202. ;(ן* || 2המהומסאצמ, 110 ווסתסהֶא 00 אי .1. ||טקסועג: גטשצשתמ, 1901, א 28, 5--7.

 0204. !וטויץקסצקעסאגה 21:0000160: זאא ;א6, 8 31, 6726. 10.
 .עשראוװ ןיא ײליּבוי ס'ּפ ןופ גנורעַײפ רעד ןגעוו

 0205, 2. 0030 ט8ץקס200600 סוג: זהא א: .צ 61, 10--13

 .0136 .מונ ןּבױא עז .עסעוּפ רעשִיעיּבעה רעד ןיא ײליּבוי ס'5 ףא ןעגנאלקּפָא יד ןגעוו

 0206. ר*1806100. !טס8ד. {. 0 דאסװיױס(זמ !!סעשװא; 2. ,ןםטץסװ(ס אהה .החדסעזצןקה 16 16-
, 

 תדןומ": ןאקס8סאסס 0602ק8װ16, 1910, א; 1, 35--38.

 .0149 מונ ןּבױא ךיוא עז .ערער א ס'ּפ טכאיּבעג ָאד טרעװ סע ,וװעיק ןיא ןַײז ס'ּפ ןגעוו

 .   1912את. 3הנא6װ6סחד ןז !וןגתווד| 1 |?|/ .1  ווטןץסוע דמ 130:181119 4268/ד9, .0207

 . 46--49טזתח. ,13--12

 ןופ ךיוא יװ ,רוטארעטיל רעשירִיי רעד ןגעוו גנוזעלרָאפ ס'פ ןופ טלאהגיא רעד טכאוּבעג טרעװ סע

 ןרעמונ יד ןּבױא ךיוא עז .טעקנאּב א ףא ערער ןַײז 0160--0162.

 ןעמ טגעלפ סעּבאגסיוא עשידַיי-שיסוו יד ןיא זא ,ןקרעמאּב טַײהנגעלעג רעד אּב ָאד ןלעװ רימ
 רעטײרּפשראפ רעד טימ ןעמָאנ ןַײז קידנרִיָיצָאסא ,"/., סָא ןשיסור ןטימ ןעמָאנ ס'ּפ ןענעכייצאּב טּפָא ץניג

 טקוהדעגּפָא טָאה סע סָאװ ,עָארױמ-רעירט רעד ןיא .(*ּבײל-קָאכצי, טינ ןוא) -ּבייל-ערוהעי , גנוטפעהאּב

 גנוטַײצ עשיסור יד עז) קיזומ-סקלָאפ רעשירַיי ראפ טפאשלעזעג רעד ןופ גנוטלאווראפ יד טױט סיּפ ןגעוו

 .."בײל-ערוהעי, ןעמָאנ ןלופ ןטימ ץערעּפ טסײה (1 .ז ,89 .מונ ,1915 ,*שטער,

 ןכארּפש ערעדנא ןיא ןצערעּפ ןופ ןעגנוצעזרעּביא .?7

 שטַײד ןיא (א

 *0208. יא 48 184 016 86616?: .אוועסעגסומס 2616טמ/ 4168 ./ט46מ//גוגזוֿ,,0 1056 .ז 256 .מונ 1890 "הריפצה ,

 סע זיא ,עָידעי יד ןעמענ רימ ןענאוונופ ,"הריפצה , ןיא טסקעטנָאק םענופ ןעעז וצ זיא סָאד יװ

 .שטַײר ןיא ןצערעּפ ןופ גנוצעזרעּביא עטשרע יד טינ



 505 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאילּביּב

 שיויוצנא רפ ניא (3

 *0209. / ע. 161606. 80066086 16 ם8//סמסוטטא 64 הט(ץסא 600168 )118, 1/260118 ןתמז (?ןעגעז-

 168 13012 8306 טמס ץץזס1206 06 ת/ע. ן'וטזזס 2016, ת/6וסז- 46 1"זאמסס, ?8זוא 1914.

 |!. ומעםושעג 1101 תחת: ,1830תדיש", 1914, .א 27, 444

 טרעװ ,גנוצעזרעּביא רעד ןגעװ עִידעי יד ןעמענ רימ ןענאיינופ ,ץיטָאנ סקאגאנ רעּבלעזרעד ןיא

 -יא ןרעמונ ייװצ ןיא טָאה (לָאּפָאניטנאטסנָאק) ,406006'1, גנוטַײצ עשיזיוצנארפ-שידִיי יד זא ,טלייצרעד

 ערעדנא יד ךיוא טקורדעגרעּביא יז טָאה רעטַײװ ןוא ,,2000װ6 16 8116מ016טצ" לכיּב םענופ טקורדעגרעּב

 .0202 ןוא 0124 ןרעמונ יד ןּבױא עז .לכיּב םעניא ןַײרא ןענַײז סָאװ ,ןעגנולייצרעד

 שי סור ןיא (ג

 םענופ עּבאגסיוא רעטײװצ רעד ןיא ןַײרא ךיוא ןענַײז ןעגנולייצרעד עּבלעזיד .178--176 .מונ וצ

 .1911 ,"ןכאנאמלא. דנאּב ןטשרע

 0210. 41 !!טעסנעע, !טהקעוווזאוז ימס201000 ?אעגעא, 1. 11/עקג/אזס:ומ, 2. 16860:וװ6יזזז , 3. | ומי

 סטץס?אעג 4. סאסקזפ צזָאֿפמוא. 006. ן1902|, 85, 28 טעק- :

 0211, .200849 10סץסת, 220ע26216 ןהבסאהפזו ע 2גקצ. (,12מ01101:221 ( 031011112:4 12116:1106-

 8" תסת'פ ןט0280601100 31. 1, ?זנמאװונה} טז| )3111  עב 11/ םָאט6084, 606. 1902.

 89, 140 סעק.

 0212, 2. .4 טסץסועמ, ?הכטאגכת א תהקץעעזואוו, 28208016 1עלאטתו0 רזתזיג3042 1116 2114,

 026008, 8. 84, 31- ןג| סשק .

 0213 20 םסץסופ, 8םסט8סץקה ח סץ;עהאעװט; |מסץ.| (0. 42|ץצי}: ןזטתֿפ המאגה צא ןוטוזוזואג 1106; 1890,

 גמ 15, 395---398. :

 0214, . עסץעסמצ, 8624980818 אס:זגאסתפ, 1120028244 68 2388 ןמסע.|| 60. (ש|ןקצע|: טא 286.

 א 20, 517---520.
 .0191 רעמונ ןּבױא עז

 0215. 1 ווסקסעעמ, +נאהסהה נס, (116װצ0.ח0וג166810/ 20 ), 1/6װ68. 218. 168116006:1ש-

 0085: 800640תימ, 1897 18, 112--124

 0216. ,00ץעמגנסא 00 סדקצנזפ 2060 גוהטמצ".., (טשעא., טסװע. 21. ןב. 2006: 1. אמָפאטעמ, 110ע0-

 ס8װס/2088ע :ועעסץהדצקה8 2 א זיס ת'4ת2, םהקונבעה, 1900, סײק. 84: תסץסחסױחהדהתס 80 2-א תּהת. בוועויא

 16וםָאבסמה, 026008, 1912, סיװק. 88---89.

 0217. 40 תסעסתצפג 'ןסעמעס תסאסת'מוא--ױסװמע6 סאסקעעג (("ט  ,ןץאיווזש-טוצעס06 8 תס)

 ץססצסת. 1901, א 20 21--24 :

 0218. 1 ו/טץינעעג וגו '81116 גזגנסץוו, (ס'ט גןסמס-סגעס06168זיס)? עג גא6, 2 9, 24--26

 0219, 21 םסעסנזפ, ?הממענזמפ עג והוא: עא נאס, 26 16, 22--25. נ8 17, 21--25.

 0220. 4 םסקסתפ, ן'אונשמ סטקס/אװ, (1ןסקסמסתרי ס'8 ץצאסחמסא), ןםסקסט.| :2. 23: טא לאס
 זאג 29.321---24- :

 0221. 06 םסץקסנעפ , 0 תסנאגקגצ'ט. 11סװס8. 10. 134: פא ?אס, 28 32 21--26

 0222, 0. תסץסנעמ, 108/640806 88א8חמסעמס, 116008. 134: טא 6 ;אט6 36 3550

 0223, 4. תסקסתפ, 008400806 6420120, 116008. 212: טפאז לאס. אי 40. 32--35.
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 ןלעצסימ עשירארעטיל

 רעמינָאנא רעד ןופ רעסאפראפ רעד ןוא טַײצ יד .ן

 "טלעוו עטראנעג יד,

 ּרעניוװ .מ 'כ טיג "ןטפירש סרעגניטע ןופ עּבאגסיוא יד , טעּברא רעטנכייצעגסיוא ןַײז ןיא
 רעטראנעג, רעמינָאנא רענעפורעגיוזא רעד ןגעוו עיצאמרָאפניא ןא לָאמ ןטשרע םוצ

 -רעס, סרעגניטע ןופ רעטסומ רעטקעריד רעד ןעוועג זיא עסעיּפ יד זא ,טזַײװרעד רע ,"טלעוו -
 .עמארד רעד ןופ סיזענעג םוצ ןעגנוקרעמנָא עקיטכיוו טרילומרָאפ ןוא "עלעק

 : ןעגנוקרעמאּב עקידנגלָאפ יד ןּבעגוצ ךיא ליװ ָאד
 ,1820 ראפ ןענישרעד ןוא ןרָאװעג טסאפראפ זיא "טלעװ עטראנעג, עמינָאנא יד (1

 .גרעּבמעל ןיא םוידוטש ןַײז סייעּב ךָאנ טנעיילעג יז טָאה רעגניטע דלאּביװ
 סָאװ ,םערייכ א ףא טריגאער יז :טַײצ ריא ןעמיטשאּב רעכעלטקניּפ ךָאנ רעּבָא ןעק עמ (2

 :טקא ןטשרע ןיא רימ ןענעײל יוזא .םיליקסאמ עשיצילאג ןגעק ןרָאװעג ןפורעגסיוא זיא
 םע הרוּת בוט, ןזעװעג וועשאיעמ טַײל עגנוי יד ךיז ןּבָאה זדנוא אֹּב :רעּבַײרש,

 -יורג רעד טימ שעדױקנשַאל רעדייסעק ןענרעל וצ ןּבױהעגנָא עקאט ןּבָאה ןוא ,"ץרא ךרד
 ןָא ןבױה לייט ,סעמכָאכ ןוא סעניושעל טנרעלעג ןיוש ןּבָאה לייט ,קעדקיד -- עמכָאכ רעס
 ' .ןענרעל וצ ךיוא סעכָאלעמ

 ?םעד ראפ טמוק טעכ א ראפ סָאד זיא סָאװ ,ונ :רעכיוס
 -עג םעלָאש עסורועכ עמורפ יד טימ סַײלּפ טימ ןּבָאה םידמָאל יד ,ןײנ :רעּבַײרש

 עמ זא ,ןעמוקעגסיורא לָאק א זיא גנולצולּפ ןוא ,טַײל יד ףא ןעמונעג ךיז ןּבָאה ןוא טכאמ
 ...ןוא ,םיסרָאקיּפא טרעוו

 ןיוש ךימ סיוטש ךיא :רעכיוס
 ראפ זא ,ןעמוקעגנַײרא עדָאמ רעד ןיא יוזא ןיוש זיא סע ,רעטָאפ רעּביל :לרעכָא ב |
 ןַײרא סעכ רעד ןיא םיא טגייל ןוא סערױקיּפא םענייא ןעמ טפור טַײקינײלק טסעדנימ רעד
 : ",(.ע .מ--םערייכ ןיא)

 ענשטילּבוּפ טָאה עמ, ,ןרָאװעג טינרָאג זיא םערייכ ןופ זא ,ךיז רימ ןסיוורעד 71 .ז ףא
 ןסקָאדָאטרָא יד) טכאמ רעד ןופ גנושימנַײרא רעד ּבילוצ "ןכאמ טשינ ראפ סעכ יד טזומעג
 ,(םערייכ םעד ןפורּפָא טזומעג ךעלטנעפע ןּבָאה

 זיא סָאװ ,עטכישעג א ,ָאזלא ,טַײטאּב "זדנוא אּב , ,ךַײרטסע ןופ זיא רעּבַײרש רעד
 ,עיצילאג ןיא ןעמוקעגרָאפ

 -רעּבמעל ןכרוד ןרָאװעג ןפורעגסיוא זיא סָאװ ,םערייכ רעד טניימעג טרעװ ָאד ,רָאלק
 יו .1815 רָאי ןיא ןרָאטסאּפ ןוא ןסעקטָאנ ,ןרעטרע ,ןטרָאּפָאּפאר ףא ןײטשנרָא וװָאר רעג
 ףא ,םערייכ םעד ןעמ טָאה ,(6 7966 יי יא (6810611* 1014 ץ.99) טּבַײרש ןאּבאלאּב

 טעװעדליװעג טָאה ךָאד .ןפורּפַא םענָאּפע ל טזומעג ,ײצלָאּפ רעד ןופ גנורעדָאּפ רעד

 -רעּביא ןעמ טָאה ןעלמעדייא עשיליקסאמ 50 ךערענא ,עיסקָאדָאטרָא רעד ןופ רָארעט רעד

 רעּבָא ןענַײז רעפטנע סלא .דָארּב ןיא ןפיולטנא טזומעג טָאה רעטרע ןוא ,טעגעגּפָא טלאווג



 ןלעצסימ עשירארעטיל--עע .מ 50

 ןַײז טימ םערייכ ןפא טרעפטנע טרָאּפָאּפאר :ףירגנָאנגעק א ןיא רעּבירא ןאד םיליקסאמ יד
 ,"ןירימט הלגמ, ןַײז טַײצ רעּבלעזרעד ןיא טסאפראפ לרעּפ ,(1815) "הדוהי תלחנ, טפירש

 -רעד ןיא .ןיו ןיא 1819 טשרע ןרָאװעג טקורדעגּפָא סעינעמ-רוזנעצ ּבילוצ זיא סָאװ
 ןרָאװעג טסאפראפ םאטסאנימ זיא ,1816-1815 ,ָאזלא ,טַײצ רעקיּבלעז
 "טלעװ עטראנעג, עמינָאנא יד

 ןיא ןכוז ָאלא ןעמ ףראד "טלעװ רעטראנעג, רעמינָאנא רעד ןופ רעּבאכעמ םעד 63
 טרעהעגנָא ךיוא ןאד רעּבָא ןּבָאה'ס ןכלעוו וצ ,םיליקסאמ עשיצילאג ןַײרק ןקיטלָאמעד םעד
 " .ןָאזניװעל ןוא ןיפעל

 -עּפש רָאי 50 עפאנק ָאזלא ,1863 ןופ קורדרעּביא ןא זיא ראילפמעזקע רעװעַיק רעד 4
 -עצ ןוא טצריקעג ,טזַײרנראפ קידסענַאמכארעּבמוא זיא רע זא ,רעדנּוװ ןייק טינ ;רעט
 רעטסערג רעד טשרעה'ס ןכלעװ ןיא ,טקא רעטירד רעד ןטילעג טָאה טארפיּב .טקיזאמ
 --רעטירד רעד ,26--רעטייװצ רעד ,ןטַײז 29 טקא רעטשרע רעד טלאה ,וועגא .רעטנָאלּפ
 ,טצריקעג ןטסייממא ןעמ טָאה ַאד ,רָאלק .12 םיוק

 .סעידעמָאק סטנָאספלָאװ ַײס ,סלכיא ַײס טנעקעג טוג ָאזלא טָאה דעמאלעמ רעד 5
 -פלָאװ ,עוװ"עגא רעד ןיא ןוא ןענַאספלַאװ אֹּב טסניד יד) סעַײר ךאסא ךָאנ ףורעד ןאראָפ
 ךיז לָאז רעד טסַײּב סע ןעמעװ, ץאז ןטימ עוװ"עגא וצ עמָאדקאה יד ןוא עמָאדקאה סנָאס
 .(.א .א ,דעמאלעמ םעד ןופ טלאטשעג יד ,"ןצארק

 ,וועשטידראּב וצ טנעָאנ ,ןילָאװ--עילָאדָאּפ ןיא ,דנאלסור ןיא רָאפ טמוק עיצקא יד 6
 יד שטָאכ .(09) ץענעמערק ןופ טמאטש דעמאלעמ רעד .עמיוסעי יד ןרָאפקעװא ליוו'ס ּוװ
 -עגרעּבירא םימַײט עשיטקאט ּבילוצ עיצקא יִד טרעװ ,עיצילאג ןיא ןּבירשעג זיא עסעיפ
 .(רעּבאכעמ םעד ןעניפעגוצסיוא ןַײז רערעװש לָאז סע) עילָאדָאּפ ןיא ןגָארט

 יד רָאפ טמוק ראפרעד ,טַײצ-םירוּפ ןרעװ וצ טריפעגפוא טכארטראפ זיא עסעיּפ יד (
 -ראפ ךיוא זיא ךעלנע .עדוס רעד וצ םירוּפ זיּב עליגעמ רעד ךָאנ סענָאטרעטסע ןופ עיצקא
 ,עידעמָאק סנָאספלָאװ ןרָאװעג טכארט

 ןופ גנוגלָאפראפ רעד ןוא םערייכ םעד ןגעק :ןענַײז עװ"עגא רעד ןופ ןעגנוזָאל יד (6
 ןליו םעד ןָא ןוא םיכודיש עקִיײרפ ןגעק ,סעקאּוװצ ןוא םיקידאצ ,םידיסכ ןגעק ,םיליקסאמ
 טימ עריוט ראפ ,גנודליּב ןוא עכָאלעמ ראפ ,לדנאה ןדילָאס ,ןכעלרע רָאפ ,רעדניק יד ןופ
 סָאװ ,עלָאקסאה רעזאושזרוּב רעשיצילאג רעד ןופ ןעגנוזָאל יד ןענַײז סָאד .ץערעכערעד
 .ןָאזניװעל דנאלסור ןיא ייז טרידנאגאּפָארּפ רעטעּפש

 - :עיצילאג ןיא טַײצ ענעי ךיז טניפעג רע שטָאכ ,ןָאזניװעל טינ זיא רעּבאכעמ רעד (
 יילאג א טצינ רעּבאכעמ רעד .שידִיי סלרעּפ טינ ךיוא זיא'ס ,שידִיי רענילָאװ טינ זיא'ס
 -ײארקוא קינײװ רָאג ןוא ןעמזיציסור ןוא ןעמזינָאלַָאּפ לָאצ רעקיזיר א טימ ,שידִיי ןשיצ
 -טנע ןעק ףורעד ?עפוג ןיפעל לדנעמ רעּבאכעמ רעד זיא רעשפע .ןעמזינ
 גיט "תלהק, סניפעל .1813 ןענישרעד זיא סָאװ ,"ילשמ, טימ ךַײלגראפ רעד ןרעפ
 -רָאי ןט-18 ןופ ןרָאי רע-89 יד ןיא ,ןילרעּב ןיא ךָאנ טסאפראפ זיא'ס ,ךַײלגראפ םוצ טינ
 1808 טַײז ,ןלױּפ ןיא טַײצ עגנאל א ןיפעל טניוװ ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא .טרעדנוה
 ןיא טָאה עליימעמ .(1826 ויּב--לָאּפָאנראט ,דָארּב) עיצילאג ןיא סַײרעּביא ןָא ןיפעל טניױװ
 טינ ךיא ּבָאה רעדײל .ןעמזינָאלָאּפ לָאצ ערעסערג א ןעגנירדנַײרא טנעקעג טקעלאיד ןַײז

 .עװ'עגא רעד ןופ ךארּפש רעד ןופ ּפָא טכַײװ ןיילא "תלהק, .ךַײלגראפ םוצ "ילשמ,

 יד זיא ןיפעל (א :ןטנעמוגרא עכלעזא ןדער ןענעק טפאשרעּבאכעמ סניפעל ראפ 0
 -קיטכיװ יד) עלָאקסאה רעשיסור ןוא רעשיצילאג ,רענילרעּב רעד ןשיװצ קירּב עקידעּבעל
 -רעטעּפ ,עיטסוא ,עשראוו ,ןילרעּב ,וָאנאטאס :ןענַײז ןּבעל ןקיּבראפ ןַײז ןופ ןּפאטע עטס
 עלא ןשיווצ .קירּב עשירארעטיל ןימ אזא רעּבָא .(1826 ןּברָאטשעג--לָאּפָאנראט ,דָארּב ,גרוּב
 עטקָארּבעגנַײרא ןופ ןעגנושטַײטראפ יד (ּב ."טלעוו עטראנעג , יד ךיוא זיא סעלָאקסאה ַײרד
 ,1811 טינ ןוא) 1819 רָאי ןיא ךָאנ (ג .רעניװ 'כ םאזקרעמפוא טכאמ'ס עכלעוו ףא ,םיקוסּפ



 511 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאַילּביּב

 אּב ןוא שירפ רע זיא ,םיוויש-ןעּב א ןיוש ,(813 ,"ןטפירש עשירָאטסיה,, ,טּבַײרש זעלנַײװ יװ
 ,"טרָאפ רעמיא ךָאנ עטַײּברא דנוא עניול רעטוג אּב ,שירפ ךָאנ ּבָאלטָאג ןיִּב, :טעּברא רעד
 ,תלהק ,ילשמ) ךאנאט ןופ ןעגנוצעזרעּביא :שידִיי ןיא קרעװ ייר א טסאפראפ טָאה ןיפעל (ד
 ,ט .א ט'שעּב ןגעוו קרעװ א .ּב .צ יוזא ,קרעװ עלעניגירָא ךיוא רעּבָא ,(.א .א םילהּת ,בויא
 א טסאפראפ ךיוא טָאה רע .רעּבָאלטָאג טלייצרעד'ס סָאװ ןגעװ ,"דיסָאכ רעטשרע רעד,
 רוטלוק רוצ עכארּפש רעשידִיי ןיא ןטפירשסקלָאפ רעד טַײקיטכיװ רעד ןָאפ ץאזפיוא ןשטַײד,
 ."ןלױּפ ןיא רעניוװנַײא רעשידִיי גנורעלקפוא דנוא

 ,יוזא יצ יוזא .עו"עגא ןוא "ילשמ , ןופ זילאנא-ךארּפש רעד ךעלריטאנ טעװ ןרידיצעד
 -על ,קיּב ,רעטרע ,טרָאּפָאּפאר ,ןיפעל ןופ םיליקסאמ זַײרק םעד ןופ סיורא זיא עסעיּפ יד
 א לָאקמעדױק ןוא ,טייקמאוקרעמפוא ךאסא קעּפָאסילעּב טנידראפ יז .לאמכָארק ,ןָאזניװ
 עמארד יד טָאה סָאװ ,רעניװ 'כ זא ,ןפָאה רימָאל ןוא .עּבאגסיוא עכעלטפאשנסיוו ,עטוג

 .ןּבעג עּבאגסיוא עקיזָאדיד ךיוא זדנוא טעװ ,ןּבירשאּב רעטשרע רעד ןוא ןענופעגסיורא

 ,34 תמצ/חפת 38ש4תע* סדלעפנעסקא ןגעוו .ו

 -עגּפָא זיא 17--21 מונ ,1812 ,ם66!טעא טעטסאוא ס08ט/ססם"* ןאגרָא סמיוּברעדעצ ןיא

 ןָא - "דלעפנעסקא , טעמסאכעג) ,,38 מצא 8//זזגגזוז" גנולייצרעד א סדלעפנעסקא טקורד

 טָאה דלעפנעסקא .שידִיי ןופ גנוצזערעּביא ןא זיא'ס זא ,טזַײװאּב ליטס רעד .(ןלא;ציניא
 טינ .ןָאורעּפ רעדנא ןא ןופ טמאטש גנוצעזרעּביא יד ,רָאלק ;שיסור טכעלש א ןּבירשעג
 טינ גנולייצרעד אזא זַיא םיװָאסק} עלא סדלעפנעסקא ןופ "רעטסייר, ןיא .עפוג םיא ןופ
 טינ רעּבָא זיא'ס סיויעה .לטיט םעד ןרעדנע טנַאקעג רעּבָא טָאה סיֹוּברעדעצ .טנַאמרעד
 יד - ."ןסערעטניא ןוא ןכאז, 24 .מונ זיולּב לאפ םעד ןיא ןַײז סע ןָאק ,ךאז עסיורג ןייק
 טינ ךיוא םאטסאנימ ,(592 .ז טרָאד) 1843 ןופ רעִירפ טינ ןרָאװעג טסאפראפ זיא גנולייצרעד
 ןיא לעוטקא טציא ןענַײז סָאװ ,ןטיצסיּבעלּפ ןגעװ ךיז טדער'ס לפיוו ףא ,רעטעּפש ליפ
 ,1851--ןטסכעלנַילשראוומא ,(594 .ז) ךַײרקנארפ

 ןוא ריא ןשיװצ .ןפאש סדלעפנעסקא ןופ דָאַירעּפ ןטצעל םוצ טרעהעג גנולייצרעד יד
 דָאירעּפ א טגיל ,ןרָאי רע-40 ּבױהנָא ןוא רע-20 יד ןיא ןענאטשטנא ןענַײז סָאװ ,קרעװ יד
 םעד טָא ןופ דָארג .ןפאש סדלעפנעסקא ןיא עראּבטכורפ א רעייז טַײצ א--רָאי ןעצ ןופ
 גנולייצרעד רעשיסור רעד וצ קירּב יד .ןעגנאגרעד טינרָאג זדנוא וצ רעּבָא זיא דָאירעּפ
 .רָאלק טינ זיא עיצוילַאװע עקידרעטַײװ סדלעפנעסקא ןוא ,ָאזלא טלעפ

 ןוא סעדָא ןיא רָאפ ןעמוק ןעגנוריסאּפ יד) ןשינעטלעהראפ רעסעדָא טרעדליש גנולייצרעד יד
 -ָאּפ סָאד ןיא עמעט רעייז סָאװ ,קרעװ עטריזילאנא סדלעפנעסקא וצ ץאזנגעק ןיא .(ןָאסרעכ
 -ראפ עזאושזרוּב-ןייר טרעדליש גנולייצרעד יד :טגָאזעג שרעדנא .לטעטש רעגילַאװ-שילָאד
 -ידיי רעד .טָאטשסיױרג רעשיסור א ןיא לדנאה ןשידִיי ןקידלמוט ןופ ןָאפ ןפא ,ןשינטלעה
 עכעלרעגריּבניילק יד ןיוש ךיז טפאש סע ,טריזינרעדָאמ-ּבלאה ןיוש ןיא רעגיטש רעש
 ךיז טקרעמ ."עטָאּפאק עכעלגנעל ןוא עייּפ עצרוק , רעקידמעכיילא :םעלָאש ןופ עיצאניּבמָאק
 ךָאנ זיא'ס :ןּבעל ןשידִיי ןופ קיטירק רעקיטציא סדלעפנעסקא ןופ ךורּברעּביא ןא עקאט
 ןופ קיטירק ,ןטריזינרעדָאמ-ּבלאה א ןיוש טציא רעּבָא ,םוטרעגריּבניילק ןופ קיטירק א ץלא
 רעדָא ,רעטלאהכוּב א ןטלאה ןוא רָאטנאק ענרעדָאמ א ןיוש ןּבָאה סָאװ ,םיוכָאס עניילק
 : ןרילומרָאפ יוזא ךיוא ךורּברעּביא ןקיזָאד םעד ןָאק עמ .םיריווג עטעדליּבעג-ּפאנק ענעמוקעגפוא ןֹופ
 ןיא רע זיא ,רעייגרָאפ א סעלעדנעמ דלעפנעסקא זיא קרעװ עשידִיי עקידרעִירפ יד ןיא בוא

 ןיוש טרירוגיפ ,וועגא) ןעמעכיילא-םעלָאש ףא גָאזנָא ןא טקעריד גנולייצרעד רעשיסור רעד
 גנולייצרעד רעד ןופ טלאהניא רעד--.(טנוה "רעשידִיי, א ,"קישטּבאיר, גנולייצרעד רעד ןיא
 ייװצ אֹּב רעטלאהכוּב רעניילק א ,ןיקרָאס עמיולש זיא דלעה רעד :ןכאמ רָאלק סע טעװ
 -על ףעטוש ןייא רעּבָא טלדניוושאּב ,שעדיוכ א לּבור 50 טנידראפ רע .םירכָאס-עּוװט עניילק
 ןַײז .דאצאנימ ןפוא ןימ אזא ףא טנידראפ ןוא ,ןט?טיווק עשלאפ ךרוד ןטייווצ םעד סעוויוט
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 ּבַײװ א ןופ ךָאי ןרעטנוא טעצכערקעג טָאה סָאװ ,רעדַײנש רעמערָא ןא ןעװעג זיא עטאט
 .ץנאלג ןרעסיוא ןא ןּבעגוצ ךיז רעּבָא ןעק ,טעדליּבעג-ּבלאה זיא ,ןיקרָאס עמיולש .ערוּרא ןא
 ףא טלעג ןטעּב טמוק יז סאשעּב עמאמ עמערָא יד סיורא טּבַײרט סָאװ ,טסָיַאגע ןא זיא'ס
 -טנא ףָאסלָאקפָאס ןרעװ רָאטנָאק רעד ןיא ןעלדניװש ענַײז--.רעטכָאט יד ןכאמ ענעסאכ
 א .ןּבָאה ענעסאכ ךַײר :עגאל רענעפאשעג רעד ןופ געװסיא ןא טעז ןיקרָאס ןוא ,טקעד
 ןא ,ריווג םענעמוקעגפוא ןא אֹּב :ןָאסרעכ ןיא םיכודיש ייװצ רָאפ םיא טגָאלש ןכדאש
 -פוא םאּב :ןטרָאד יא ,ָאד יא ןַײרא ךיז טיירד ןיקרָאס .קאמורפ א אּב ןוא ,ןטרעלקעגפוא
 םאֹּב ,ןַײרקנארפ ןיא ןטיצסיּבעלּפ יד ןוא עטעג ,רעליש ןגעוו רע טדער ריװג ןטרעלקעג
 יד טנכייצראפ ןעגנולעג ץנאג ןרעװ וועגאכערעד .םיקידאצ ןופ םיספָאמ יד ןגעוו -- ןעמורפ
 ךאסא טינ ,לדיימ עשיראנ ,עטסוּפ א : ריווג ןטרעלקעגפוא םאּב ;סעלאק עדייּב ןופ ןטערטרָאּפ
 רעּבָא טסע סָאװ ,לדיימ עקנאלש ,עניד א--ןעמורפ םאּב ;ןיקרָאס יװ ,טעדליּבעג רעמ
 --טינ םענייק ךעלריטאנ טפאכ ןוא ,ןזָאה ייווצ טגָאי ןיקרָאס .טיטעּפא ןרעייהעגמוא ןא טימ
 .ןּבירטעגסיורא עּפראכ טימ ןוא טריקסאמעד טרעװ רע

 ןא ןיוש ךיז טרעה סע ."ענישטשװעיאלָאקינ, רעד ןופ ףָאס םאֹּב ןיוש ןעייטש רימ
 .ןרָאי רעקיצכעז יד ןופ גָאזנָא

 רעשלאפ רעד ןגעק ןפמעק וצ ןעגנּווצעג טצעי ןיוש ךיז טעז דלעפנעסקא
 -רעגריּבניילק ןופ עליפא עדָאמ יד ןרָאװעג טציא זיּב זיא סָאװ ,גנורעלקפוא
 שלרעטיװָאקסָאמ ,סענישעל ןענעק ןופ ןרעװ לעָאּפסינ סָאװ טציא ןיוש ָאטינ .םוט
 ,סױרָאפ ןָאטעג קור א שּפיה רעדיװ דנאלסור ןיא ךיז טָאה םזילאטיּפאק רעד ...רעפיצ ןוא
 טציא ןיוש ןעק דלעפנעסקא .סעדָא יװ ,טָאטש אזא ןיא ןָא סע ךיז טעז רעכעלטַײד ןוא
 ןוא .עוויוס רעשידִיי רעד ןיא ךיוא טכארּבעג טָאה רע סָאװ ,ןקילג ענעי ןריטנָאקסיד
 רעד ןיא ןטלאטשעג עוויטיזָאּפ ןייק ָאטינ טאמיק זיא'ס זא ,שיטסירעטקאראכ רָאג זיּב זיא'ס
 ךאסא טימ טרערלישעג טרעװ טעװ ,רעטָאפ סניקרָאס ,רעדַײנש ןעמערָא םעד ץוכא--גנולייצרעד
 .עיטאּפמיס

 1795 זיִּב ןטפירש סלכייא ןופ עיפארגָאילּביּב רעד וצ .זוו

 ןָאקיסקעל םעד טנָאמרעד 4--5 .מונ ,1929 ,"ךארּפש רעשידיי ,, רעד ןיא ןיוש ּבָאה ךיא

 זיא'ס ּוװ ןוא 1795 ןילרעּב ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,"ןילרעּב סעטרעלעג סעטסעיונ;
 ענַײז ןופ עמישער עכעלריפסיוא ןא ןוא ןעלכייא רעּביא סעטאד עשיפארגָאְיּב רָאּפ א ןאראפ
 -נעטשלופ יד ןוא ,ןילרעּב ןיא טּבעלעג ןאד טָאה לכיײא, :טרָאד ריטנעמָאק'כ ןוא ,קרעװ
 -רָאפניא עלא זא ,טינ קעפָאס םוש ןייק טזָאל עמישער עשיפארגאילּביּב רעד ןופ טַײקיד
 טנױל סע ."ןָאקיסקעל םעד ןופ סרעטקאדער יד טלעטשעגוצ ןיילא רע טָאה סעיצאמ
 :עמישער עקיזָאדיד (ןראטנעמָאק יד טצריקעג) ןקורדרעּביא ָאזלא

 ןדִיי רעגרעּבסגיניק יד וצ גנורעדָאפוא ןא .1782 גרעּבסגיניק .שיערּבעה .תמא תפש .1
 .טלאטשנא-סגנויצרעד ענרעדָאמ א ןענעפע וצ

 אלי עשיטירק טימ סינָאמָאלאז סרעגידערּפ סעד לטיּפאק עטפלעווצ סָאד .2
 .1782 ,גרעּבסגיניק ,שטַײד

 ,17183 ,ןילרעּב ."ףסאמה  םוצ טקעּפסָארּפ רעד .רושּבה לחנ 3
 עשטיוד סנִיא ןשִיערּבעה םעד סּוַא ,ןדוי ןעשינלָאּפ דנוא ןעשטיודכָאה רעד עטעּבעג 4

 ,1786 ,גרעּבסגיניק .שטייד .טצעזרעּביא
 .1788 ,ןילרעּב .ןעגנוקרעמָא טימ ,יֹולה והילא ןופ--והילא יבד יקרּפ .5
 ,1739 ,ןילרעּב .שיערּבעה ,םחנמ ןּב השמ ונּבר תודלות 6
 ,1790 ,ןילרעּב .ראטנעמָאק א טימ ,סעִיסיוא עשידִיי ןיא ,שטַײד ןיא טצעזרעּביא .ילשמ .1

 -ּוװק רעקיטַײצירפ רעד ןגעוו רושָארַּב סוצרעה סוקראמ ןופ גנוצעזרעּביא עשִיערּבעה .8
 ,1789 ,ןילרעּב .ןדִיי אֹּב ער
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 ץנירּפניױרק ןופ גוצנַײא םעד דעװָאקעל ,45 םיליט טול ,עטאטנאק עשיערּבעה 9
 ,1195 ,ןילרעּב .ןסַײרּפ ןופ קיװדול

 -גיניק .װ ךירדירפ ןופ טוט םוצ עדעררעױרט א .עסערגנעטסריפ עראװ רעּבא 0
 ,1186 ,גרעּבס

 ּוװ ,"'ףסאמה, גנעגרָאי 6 ןופ רעּבעגסירא רעד ויא לכײא :רימ ןענעײל רעטַײװ!
 ןופ ןּבעל סָאד :.ּב .צ ,ןעלקיטרא עשישטַײד ןוא עשיערּבעה ךאסא טקורדעג טָאה רע
 ;ןגאהנעּפָאק ןיא עזַײר א ןופ ווירּב ; ןָאסלעדנעמ ןופ ,םאּבמאר ןופ ,לענאּבראּבא קָאּכצִלי
 ;שטנעמ-ךערזימ ןקידנזַײר א ןופ ווירּב ;ערּווק רעקיטַײצירפ רעד ןגעװ ןעלקיטרא עלא
 -לרּפ ןקיטציא ןראפ טכידעג-סגנוגידלוה סָאד ;1188 גנאגרָאי םוצ עמָאדקאה עסיורג יד
 טסאפראפ ,לאניגירָא ןשישטַײד ןופ טצעזעגרעּביא) רעטקָאד א ןופ עליפט יד ;גיניק ןשיס
 ,ןעגנולייצרעד ןֹוא רעדיל ,סעיזנעצער ייר א ;טעּפױש א ןופ עליפט יד ;(ץרעה .מ ןופ
 "ףסאמה, םוצ סעגאלַײּב עשישטַײד יד ןיא .ןעגנוצעזרעּביא לייט םוצ ,עלעניגירָא לייט םוצ
 .ךוּברעטרעװ ןשיּפָאזָאליפ-שיטירק סלעזייוו ןופ "גנוגידניקנא , יד םיא טרעהעג

 גרעּבמירט ןופ דניקסיז ןטייווצ א ןגעוו .וז

 ,ןעמאכַאל ןופ ןיילפלעוו ןטלאהעג טרעװ גרעּבמירט ןופ דניקסיז ןטייוצ ןימ א ראפ
 ןַײמ ךַײלגראפ) סע:סיוא עשידִיי ןיא גנומדיוו א ןאראפ זיא ךוּברעדיל ןַײז ףא םורָאװ

 זיא "עטכישעג / ןַײמ יװ םעדכָאנ ןיוש .(15 .ז ,"רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג,
  דארנָאק ןופ עּבאגסיוא-עלימיסקאפ רעד טימ טנעקאּב ךיז ךיא ּבָאה ,ןרָאװעג טסאפראפ
 -נורג א טמוק ףָאס םוצ .1:06ס1תמסז 12100סעטטסח. רשט1ט1מ9-+ סז}הש- 16נ1װ, 1925 ; ןלעמא

 :ןריטיצ סקידגגלָאפ זיולּב ָאד ליוו'כ רעכלעוו ןופ ,גנולדנאהּפָא עקיט -
 -נימ ןופ ךעשעמ ןיא ןּבירשעג ,ןטָאנ טימ טפירשטנאהלמאז-רעדיל א ןיא דאיוואסק רעד

 וװָאר'ס ןּבירשעג .הי 15 ףָאס ןופ זַײרק-רעיציטראפ ןשיטָאטש ןופ טמאטש ,רָאי 5 סנטסעד
 -טנאה רעד ןופ 27 .ז ףא .(ףרָאדנעגא) ףרָאדגא ףרָאד ןיא רעדיל לײט א ,גרעּבנוינ ןיא

 ראס161מ צסמ 1:06מ2זמס/ 180 488 208606 ץטסמ :טפירשפוא ןא ךיז טניפעג טפירש -

 זיולּב זיא םאכָאל ןופ ףלָאװ זא ,רָאלק רעּבָא זיא םינָאמיס ערעדנא ךָאנ ןוא טניפ ןטיױל -
 םײכָאל-םאכָאל עילימאפ יד .רעּבאכעמ רעד טינ ,טפירשטנאה רעד ןופ רעמיטנגייא רעד -

: 

 ןיא טנָאמרעד עקאט טרעװ ףלָאװ א ןוא ,1287 טניז גרעּבנרינ ןיא ןזַײװ ךָאנ ךיז טזָאל
 ,1512 רָאי

 ןוא ,דאיואסק םעד ןופ 15 .ז ףא ךיז טניפעג סעיסיוא עשיערּבעה ןיא טפיושפוא יד

 יז .רעציזאּב עקידרעטעּפש ןופ טינ ,דאיוואסק םעד ןופ רעּבַײרש םעד ןופ רעכיז טמאטש -

 :יוזא ךיז טנעייל |
 -עג ןעטוּבעיל ןעּוערט םעניעמ אראּבראּב ןנעטוּבעילרעללא רעד

 .םםּוקאמ
 ןבירשעג טָאה סָאד וא ,טזָאזעג ךיא טלָאװ גנומדיוו רעד ןופ עיפארגָאטרָא רעד טיֹול

 -פעלא ןשידִיי םעד טנעקעג טָאה סָאװ ,טסירק א רָאנ ,דעמושעמ ןייק טינ ןוא דיי ןייק טינ
 .וױרָאל ןעוועג טרעדנוהרָאי 15 ףָאס דנאלשטייד ןיא ןענַײז עכלעזא .זייּב

 רעד ןופ ןכײרטשסױא קַיור ןעמ ןעק "גרעּבמירט ןופ דניקסיז ןטייוװצ, םעד ,ָאזלא זיא
 ןיילפלאוו , ןעמָאנ םעד עדאווא ןוא עדאווא ןיוש ןוא .רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןופ עטכישעג
 .דאיוואסק םעד ןופ רעמיטנגייא ןא זיױלּב זיא'ס דלאּביװ ,"ןעמאכָאל ןופ

 -סיוא רעטנאמרעד ןיוש רעד ץוכא דאיואסק םוצ רוטארעטיל עטסקיטכיװ יד
 : עּבאג
 ן2164ז164 רצעטסטמ .געמ 0164: 088 106861ו06/ 12646ז:0ט368. ./התזטטסתס/ 1{ 2/08/

 16ה118006 ר 1880862811. 11. 161ק219, 1867.
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 "םידיסח ןופ רָאטאיעט, ןופ רעּבאכעמ רעד .צ

 .ּפש ,1929 עשראוו ,טוטיטסניא .שנסיוו ןשידִיי רענליוו םענופ "ןטפירש עשירָאטסיה, יד ןיא
 ןרָאי יד ןופ טעלפמאפ רעשיליקסאמ רעטנאסערעטניא ןא טקורדעגּפָא זיא ,694-:2
 .עשירָאטסיה, ןיא טעלפמאּפ רעד טמוק יװ ."םידיסח ןופ רָאטאיעט, ,ט .א 1842-79
 רעשירארעטיל ןייר א זיא'ס .עיצקאדער רעד ןופ דָאס רעד ןיוש זיא סָאד - "ןטפירש
 רעש:גָאלָאליפ-שירארעטיל א ןיא זיא ץאלּפ ןַײז .רעטנאסערעטניא ןא רעייז וועגא ,לָאמקנעד
 | .("וועיק ןיא דָיי רעד, סרעּבָאלטָאג ךיוא יוזא) גנולמאז

 . "גַײרא ייװצ ןּבעגעג עיצקאדער יד טָאה עפוג .טסקעט םוצ .ןסיוא רימ ןענַײז סָאד טינ
 -לרעשט .רעּביא רעדיײסעק ךיז ןרעזאכ סָאװ ,סיקסנאירָארַאּב ןוא סרעװָאקירעשט -- ןריפ
 ףעלטסניק סיקסנאידָארַאּב ןיא טרעזאכעגרעּביא יוװַײס טרעװ ריפנַײרא רעצרוק סרעװָאק
 עטנרעלעג עדייּב ןּבָאה סעריקכ עקיניזפיט עלא ךָאנ רעּבָא ."עידוטש,, רענעלָאװשעגפוא
 -טַײד סיוא טייג סָאװ ,ךיטסָארקא ןא טגָאמראפ טסקעט ןכָאנ דיל סָאד זא ,טקרעמאּב טינ
 - .ּפש לגפ) ױהָאזולעשיפ םירפא, :רעּבאכעמ םענופ עילימאפ ןוא ןעמָאנ םעד ךעל

 .1ןָאולשיפ םִי;ַײרפע ןסייהעג ָאזלא טָאה טעלפמאּפ םעד ןופ רעּבאכעמ רעד .(694--3
 (324 .פש) ?ןטפיוש עשירָאטסיה, יד ןופ עיצקאדער יד סָאװ ,קיטכיר טינ זיא סע

 -עג ('םידיסח ןופ רָאטאיעט, ןופ) רעּבאכעמ רעד טָאה ןעעז רימ יװ, זא ,טסעפ טלעטש
 / למכחמ דחא,) גנוקרעמאּב א סָאריּפש .י ףא ךיז טפוראפ יז שטָאכ ,'ןילּבול ןופ טמאטש
 -שארק ןופ ץנעדנָאּפסערָאק א רימ ןעניפעג 78 .ז ,5 .מונ ,1860 ןופ "ץילמה , ןיא .("ןילּבול
 .ה .ד .*ץטשומאו שיא ץָאלשיּפ לשיפ םירפא, :טימ טעמסאכעג זיא סָאװ ,(?) ץיוועינ
 א ןעװעג זיא ןילּבול ןיא טּבעלעג טַײצ רעטמיטשאּב א וצ רעשפע טָאה סָאװ ,ןָאולשיפ זא
 ךאסא טרעלקרעד טקאפ רעקיזָאדרעד .םיוּברעדעצ .א ,"ותירּב שיא , ןַײז יװ טקנוּפ רעצשָאמאז
 רָאטאיעט, ןופ גנויצאּב עקידקעּפָאסנָא יד (624 .ּפש) סעריקכ סעִיצקאדער רעד יװ רעסעּב

 .ּכ ר"ד יװ "עלעקרעס, וצ זיולּב טינ ןוא) לאלכיּב קרעװ סיעגניטע וצ "םידיסח ןופ
 ,(טניימ יקסנאידָארָאּב

 א זיא סע, וא ,טלאה יז ּבױא ,טכערעגמוא ןצנאגגיא עיצקאדער יד ךיוא ןיא וועגא
 טּפירקסונאמ א ןיא סָאד ןא ,טּבַײרש רע ןעוו ,ָאריּפש וועקנאי ןטנאמרעד םעד דאצימ עמוג
 ,עמווג ןייק טינ ןטולכאל זיא סָאד .(626 .ּפש) ץּראה ינפ לע דוע הארנ אל רשא

 יוזא טינ ןוא ,ןצעזרעּביא קיטכיר רעטרעװ יד ןענָאק וױלּב ףראד עמ .קיטכיר סיוכרוד רָאנ
 א סע זיא לאלכיּב ןוא :טַײטאּב ץאז רעצנאג רעד .סָאד טוט עיצקאדער יד יװ
 סָאװ ,ןוּב א ,טנאה סרעּבאּכעמ םעד ןופ טּפירקסונאמ-לאניגירַא ןא ,ךוּב ךעלרעה ןוא טוג
 עיצקאדער יד יװ טינ ןוא ,(624- 623 .ּפש עו) "קורד ןיא ןעגישרעד טינ ךָאנ זיא
 רעד ףא ןרָאװעג ןעעזעג טינ ךָאנ ויא'ס יװ טַײקסטוג ןימ אזא ןופ ךוּב א, :םינָאּפא טניימ
 ,"טלעוו

 שטָאכ ,טקורדעגרעּביא טינ עיצקאדער עשיטסישידִיי יד טָאה עמָאדקאה עשיערּבעה יד
 7 .טנאסערעטניא רָאג זיּב ןַײז וצ טנַײש יז

 ןופ רינאמבַײרש רעד ראפ שיטסירעטקאראכ זיא 5 .מונ גנוקרעמאּב סיקסנאידָארָאּב

 וצ םיקסאמ רעוװש זיא'ס, :ןענעזייר .ז טימ טריזימעלָאּפ יקסנאידָארָאּב .רעשרָאפ םעד-טָא
 -ראפ טלָאזעג טָאה (.ע .מ ."איילעממערפ ןוא ןיזטכַלל ,) זא ,גנוניימ סנעזייר .ז טימ ןַײז

 -צעל רעד ךרוד טקיטעטשאּב טרעוו (625 .ּפש עז--8 רעדָא 1843 טינ ןוא) 1839 עטאר-סגנּוייטשטנא יד (}

 יה ןופ "ק'פל- א ויא *זעיָאט ך"למ ה"כלמ רע"בייא רעט"ניא לידנא'נ, .(694 .ּפש) טסקעֶט םענופ ערוש רעט

 .1839 .ה .ד ,39 ןעמַאזוצ 11--זיוט-4--ןעליימ { 10--עקלאמ-3--רעּבייא- 2--רעטניא--9--לטנַײנ : ןטרָאק
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 סלא ןעניד א טַײצ רענעי ןופ קיטש-םירוּפ עטרעּפמולעגמוא ןוא עזָאלניז יד ,| 7
 -יר .ו, טיג רעּבָא זיא סָאד ".עמארד רענרעדָאמ רעד וצ ןליּפש-םירוּפ יד ןופ גנאגרעּביא

 םרעזנוא ןא גנוגיטסולעּב רוצ, עידעמָאק ןַײז זא ,טּבַײרש ןיילא ןָאספלָאװ  ."גנוניימ סנ

 ריפנַײרא םעד ןיא ןלעטש ןוא ןעגנוקרעמאּב ערעדנא ײר עצנאג א "לָאז ןעניד
 בלא ןוא טעּפעשטעגוצ ךעלטסניק ןענַײז ןוא עמעט רעד וצ טינ סעכַײש םוׁש ןייק
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 עגארפנכארּפש יד ןוא לכייא קיציא
 ִּפ

 --ירָלי רעטשרע, רעד ןופ רעּבאכעמ םוצ סערעטניא םענעסקאוועגסיוא קראטש םעד אֹּב

 קיצניװ ןַײז ףא ןכאמ ֹוצ םאזקרעמפוא טניול--ןפאש ןַײז ןוא לכייא קיציא *עידעמָאק רעש
 .ןטדעט רעד ןטכאנרעּביא סָאד עצטעזעג ןשידִיי םעד ךָאנ טזיא , רושָארּב רעטנאקאּב
 ןיא עװעל רָאסעּפָארּפ ןרעה ןעד ןא ןּבַײרש , א זיא'ס .(1197 ,עלסערּב) *? ןטאּברעפ ךילקריוו
 לירּב לעיָאי "ףסאמה, ןופ רעטקאדערטימ םעד ןוא רעװאכ ןַײז וצ .ה .ד ,"יולסערּב
 ןילרעּב ןיא טריקילּבוּפ (1794) רעירפ ךָאנ טָאה סָאװ ,(1802 רָאי ןיא עלסערּב ןיא .טשעג)
 -לאוו דנוא ןכילּבעל רעכילטמעז רעדילגטימ ןגידריוו יד ןא ןּבַײרש,) רושָארּב עכעלנע ןא
 -נַײא סלירּב ןופ ּביױל א טימ ןָא טּבױה לכייא .(' וו .א..א םידָאסאכ סעלימג סערוועכ ןגיטעט
 יװ ,לירּב טלָאװ :יוזא טריטנעמוגרא ןוא ,שטייד-שידִיי ןיא רושָארּב יד ןריקילּבוּפ וצ לאפ
 רענַײז ךיז ןטלאהעג ןיימעג וצ ריפ שטייד-רעּביײװ עטנאנעגָאז טאד , ,רעטנרעלעג רעשידִיי א
 ןעייטשראפ סָאװ ,יד ןטלָאװ ,שיערּבעה ןיא טסאפראפ טפירש ןַײז טלָאװ ןוא ,"ןענידעּב וצ
 ןטלָאװ-,ןצראה םוצ ןעוװעג טלָאװ טפירש יד ןעמעוו ,רעדיוװ יד ןוא ,טנעיילעג טינ יז שִיערּבעה
 / -יִלֹּבֹוּפ יז ,רעלעטשטפירש רעשישטַײד א יװ ,רעדיװ רע טלָאװ .ןענאטשראפ טינ דָארג יז
 -רענעייל ןסיורג וצ א ןיוש טאהעג רע טלָאװ ,טפירש ןוא ךארּפש רעשישטַײד רעד ןיא טריק
 -סיוא םעד טצונ לכייא) סאג רעשידִיי רעד ןיא ןּבילּבראפ טינ טלָאװ טפירש יד ;םעלױא
 םעַײנ ןּבעגעג ץלא ראפ רעכיג טלָאװ ןוא ("ןּבילּבעג עלוש-םידוהעי רעד ןיא טכינ, קורד
 -יּבראפ רעטַײװ טליײצרעד לכייא ןוא .גנוטכאראפ ןוא טָאּפש ראפ ןטימעסיטנא יד ףָאטש
 ןרָאװעג טעדנירגעג זיא'ס ןעוו ,קירוצ רָאי 14 טימ יװ ,שרעדנא רָאג זיא עגאל יד :טרעט
 וצ לַײװ ,ןענכער רעזעל ףיוא ךָאנ ריװ ןטנָאק סלאמאד, :שיערּבעה ןיא "ףסאמה, רעד
 סיוראד טסנידרעפ ןייא ךיז סוטארעטיל עשידִיי עדנעהעגנא רעדעי ךָאנ טַײצ רענעי
 .טעטירָאטװא סנָאסלעדנעמ טקריװעג ךיוא טָאה'ס ."'ןיטשרעפ וצ שיערּבעה עטכאמ
 א ןעמונעגנָא טָאה 'ןָאיצאנ רעד טסַײג רעד, ןוא ,ןָאסלעדנעמ טינ ןיוש טּבעל טציא
 טַײהנעסיװנוא ןעגילאמעהע רעד עלעטש יד ןא טזיא עליװ רעזייּב ,טלאטשעג עכילסימ,
 ,"ןטערטעג

 ןעַײנאּב רָאפ טגָאלש ןוא ,ןַײז שעאיעמ טינ ךיז ןעמ ףראד ןגעווטסעדנופ זא ,טלאה לכייא
 רעטנאמרעד סלירּב ןופ רעטסומ ןטיול ,סעיסיוא עשידִיי טימ שטַײד ןיא "ףסאמה, םעד
 .טפירש רעקיטציא סלכייא ןוא ךושָארּב

 -ראפ טימ סעיסיוא עשידִיי ןיא ,שטַײד ןכעלשידִיי א ןיא ןּבירשעג זיא טפירש סלכייא
 יז) ןענעכייצראפ וצ טניל סע .ןעגנודנעוו עשיגָאלָאעזארפ ןוא ךעלטרעוו עשידִיי ענעדייש
 יד ןגעלפ ,םיסיימ ערעייז ירפ וצ ןּבָארגאּב ןדִיי זא ,סענַײט עשיליקסאמ יד ףא א 0
 -אּב עמ ,גָאז ןיא ?ירפ וצ יז טּבָארגאּב עמ ?סָאװ, :ץיװ א טימ ןרעפטנע ןסקָאדָאטרָא
 : ."טעּפש וצ ייז טּבָארג

 , ןופ ןלאװק יד ןופ םענייא זדנוא טוַײװאּב סָאװ ,טאטיצ רעוװאקישט א זיא טָא ןוא
 ;שידִיי סלכייא

 ןילת ,טינ אל :טנגוי רעזדנוא ןיא ודנוא עטרעל רעזיד ,דעמאלעמ רעשינלָאּפ רעזדנוא,
 רּבֹק ,טרעַײניכ ,ןגלאג םעד ץעה ,ףיוא לע ,שיילפמלעש ןייז ותלבנ ,ןקיטכענרעּביא טסלָאז ּוד
 .(26 .ז) "םיא ןבָארגאב טסלָאז וד ונרבקת ,ןּבָארגאב

 יש
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 ןציטָאנ |
 ?ׂשידִיי ןּבַײרש ןּביױהעגנָא ץערעּפ טָאה ןעוו .!

 ןַײז ןעועג רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןיא טויּבעד סעצערעּפ זיא ,טנאקאּב זיא'ס יװ
 -סקלָאפ , םעכיילא-םעלָאש ןופ דנאּב ןטשרע םניא ןרָאװעג טכעלטנפעראפ' ,"שינָאמ , עמעָאּפ
 -עג טָאה ץערעּפ זא ,טקאפ רעד טסּוװאּב ךיוא זיא'ס שטָאכ ןוא .(1888) "קעטָא;לּביּב
 טלפענראפ ןּבַײרש ןקיירפ סעצערעּפ ןגעוו עגארפ .יד ךָאד טּבַײלּב ,רעלרפ ךיוא שידִיי ןּבירש
 .גָאט ןקיטנַײה ןזיּב

 שידִיי ןּבירשעג טנגוי רעד ןיא ךָאנ ןּבָאה לָאז ץערעּפ זא ,םעד ןגעװ ןסורג עטשרע יד
 חול,) ,יקסדָארָאגאז .כ .י ןופ לקיטרא ןטריטיצ ליפ ןוא ןטנאקאּב םעד ןיא רימ ןענעגענאּב
 ןעוועג ויא סָאװ ,דיל רעילוּפָאּפ א ןופ סערוש עכעלטע עליפא טגנערּב רע (1901 ,"ףסאיחא
 ךיז טזָאל ןעמוקרָאּפ טלָאזעג טָאה סָאד ןעװ יונעג רעּבָא ,(| םיװָאצאק יד ןגעק טעמדיוװעג
 .ןלעטשטסעפ טינ

 ןראפ 49-50 .מונ ," רעטעלּב עשירארעטיל ,) " תונורכז ענַײמ ןופ , לקיטרא ןַײז ןיא
 רעד ןיא טירטנַײרא ןטשרע סעצערעפ קידנוַײװרעד ,ןָארטיצ .ל .ש טָאה (רָאי 1925

 ץערעּפ טָאה ,רעּביא ןּביג םיוושיוט רעצשָאמאז יװ טול, :יוזא טנכייצראפ ,רוטארעטיל רעשידלי
 ןופ טרעקעגמוא ךיז טָאה רע ןעװ םעדכָאנ ָאולא) טסעק ףא םעדייא ןא קידנעַײז ךָאנ
 -סקלָאפ עשידיי עכעלטע טסאפראפ (.ר .י-- ץשָאמאז ןיא טצעזאּב רעדיװ ךיז ןוא עשראוו

 .""לרעדַײנש סָאד , דיל טייווצ סעצערעּפ ןופ עלעטש א ךיוא טגנערּב רע ."ךעלדיל =!
 --יזאנעקשא לעומש ןופ עידעי יד ךיוא טמיטש גנולײטימ סנָארטיצ .ל .ש טימ

 דָאירעּפ-רוטאקָאװדא ןַײז ןיא ךָאנ טָאה ץערעּפ רעכלעװ טױל ,טנַײרפ-טנגי סעצערעּפ
 לקיטרא סלזַײמ .נ עז) שידִיי ןיא "לאקזחי, ןצעזרעּביא טימ ןעמונראפ ךיז ץשָאמאז ןיא
 .(רָאי 1925 ןראפ 50--49 .מונ "רעטעלּב .טיִל, ןיא

 ךָאנ (ץערעּפ) רע טָאה ןרָאי רע-70 יד ןופ ןטימ םעד ...ןיא , זא ,ןָא טזַײװ ןעזייר ןעמלאז
 טסנרע ןיילא טָאה רע עכלעוו ,רעדיל-סטַײהנגעלעג זיולּב .שִיערּבעה ןיא ןּבירשעג טּפױהרעד

 -ארעטיל רעשידִיי רעד ןופ ןָאקיסקעל ,ןעזייר .ז עז) ?שידיי ןיא טסאפראפ -- ןעמונעג טינ
 .(981 .ּפש ,דנאּב רעטייווצ ,עסערּפ ןוא רוט -

 ןעוועג לָאז ץערעּפ זא ,שינערעהוצנָא ןייק טינ רימ ןּבָאה -- ןַײז טינ לָאז עסַײמ יד יװ
 ןעװ ךָאנ טסעומש רעװ ,ןרָאי רעקיצעּביז ּבױהנָא םעניא ךָאנ שידִיי ןיא ןּבַײרש ןּבױהנָא

 טמיטשאּב ןעװעג ןעגַײז סָאװ ,ןכאז ןופ רָאנ ,ןפאש ןלאקָאל ןכעלדנומ ןופ טינ ןדער ריּמ
 זא ,ןזיװעגנָא ןגרעּבניצ וצ ווירּב ןַײז ןיא טָאה ןיילא ץערעּפ ךָאנ לפיוו ףא .קורד ןראפ
 ףא ןאגעגרעּביא ןאד טשרע ןוא שיערּבעה ךָאנרעד ,שיליוּפ ןּבירשעג עליכטאכעל טָאה רע

 "תונורכז. ענַײז ןיא ןצערעּפ אּב ןעניפעג רימ זא ,םעד ףא טַײקמאזקרעמפוא יד ןדנעװ וצ ַײרעק זיא'ס )1

 ןיא יקסרָארָאגאז .כ .י טגנערּב סע סָאװ יד וצ ךעלנע ץנאג ןענַײז סָאװ ,סערוש עכעלטע 86 -- 85 יז

 : ."ףסאיחא חול ,

 :ןצערעּפ אּב :ןעקסדָארָא גאז א ּב'

 ..רנופ א שיילפ ןשָארג גיצנאווצ נוא טכא , ,רעגנוה ןופ ןעּבראטש טייל טנערָאג

 ...רניה יד ראפ ןפראוווצסיורא : ,רעגניפ יד ןעגָאנ ,ןעסַײּב ןוא ןעסַײר

 !גָאלק עסיורג ַא יא ,דנופ א נוא טנופ א שיילפ ןשָארג גיצרעפ

 ...?גָאװ עשלאפ א ןוא רענייּב ןוא רענייטש !גָאלק א יוא -- שיילפ סָאד ןוא

 ."גָאװ עשלאפ א .רענַײּב נוא רענייטש
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 ּבױהנָא םעד ןכוז וצ סָאװ טינ רימ ןּבָאה ,(.ר .י--ןעזייר .ז טױל סע גנערּב ךיא) שידִיי
 .טָאה רע רעדייא ,.ה .ד ,רָאי 1875 ןראפ שידִיי ףא טַײקיטעט רעשירארעטיל סעצערעּפ ןופ
 .שִיערּבעה ןיא ןקורד וצ ןּבױהעגנָא ךיו

 טציא ךיז טזָאל ,"ייוומ-עלעדנעמ , רעסעדָא ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,טנעמוקָאד א טול
 ןיא ןּבירשעג ןיוש (1875 .ה .ד) רָאי ןקיּבלעזמעד ןיא ְךָאנ טָאה ץערעּפ זא ,ןלעטשטסעפ
 . /) דָאנּבוד טריטאד ,יקצעניל וצ סעדיורּב רעשָא ןווּור ןופ ווירּב א זיא סָאד .שידִיי
 ,רָאי 1876 ראוונאי

 :יתחכש רקע , ,ווידּב ןקיזָאדמעד ןופ םוטּפירקס-ט טסָאּפ םעניא ןענעייל רימ סָאװ טָא
  םגו םיענ ררושמ ,םיאלפנה םימלעהמ דחא אוה) ץרּפ 'ה בל לע יתרּבד עשראווּב יתויהּב
 תבתּכ אוהו .ויפב עעדיא יתמשו "קילארשי, ע"מל רבד בתכל (ידידימ אוהו ול שגר בל
 "? ספדנ היהיה ?חלשה .ךילא חלשל ינחיטבהו "תובקנ עשיליוּפ ןופ ףעירּב א, םשּב ריש חרואּב

 ;ןסייה סָאד טעװ שידִיי ןיא
 'ה טרעטנומעגפוא ךיא ּבָאה ,עשראו ןיא ןעװעג ןיּב ךיא ןעװ .יטכאכָאש רָאקיַ

 קידנליפ א טימ רעטכיד רענעמענעגנַײא ןא ,ןאמרעגנוי רעראּברעדנּוװ א זיא רע) ןצערעּפ
 ."קילארשי, טפירשטַײצ רעד האפ ךאזא ןּבַײרשנָא לָאז רע ,(טנַײרפ ענַײמ ןופ זיא ןוא ץראה
 דיל ןופ םרָאפ רעד ןיא ןּבירשעגנָא יז טָאה רע ןוא ,עעדיא א ןּבעגעגפוא םיא ּבָאה ךיא
 יצ .ןקיש ריד יז טגָאזעגוצ רימ טָאה ןוא "תובקנ עשיליוּפ ןופ ףעירּב א, ןעמָאנ םעד טימ
 ?ןרעװ טקורדעג יז טעװ יצ ?טקישעג יז רע טָאה

 סיװעג יז ויא טּכעלטנפעראפ .רָאלק טינ ןיא ןיקצעניל דיל יד טקישעג ץערעּפ טָאה יצ
 1876 ,ראּוונאְי 1/ . טריטַאד ןיא ווירּב רעד זא ,טנָאמרעד ןיוש ןּבָאה רימ .ןרָאװעג טינ
 טקאפ רעד רעּבָא ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה "קילארשי , רעד רעדייא ןכָאװ ייווצ .ה .ד ,רָאי
 -ניא זדנוא ראפ טּבַײלּב ,שידִיי ןיא ןּבירשעג ןיוש רָאי 1815 ןיִא טָאה ץערעּפ זא ,ןיילא
 זיּב זיא סָאװ ,טַײקיטעט רעשירארעטיל סעצערעּפ ןיא עטאד עקיטכיו א יװ ,טנאסערעט
 : : .טנאקאּב ןעװעג טינ טציא

 ןּבירשעג ךיוא ןיוש טָאה ןצערעפ וצ גנּויצאּב רעוװיטיזָאּפ סעסעדיורּב ןגעװ ,וועגא
 עשירארעטיל ַײרד, ןופ דנאּב ןטשרע ןיא ןצערעּפ ןגעװ ןראומעמ ענַײז עז) ןָארטיצ .ל .ש
 ,("תורוד

 רעשיפארגָאָיּב סנעזַײר .ז ןיא וויטקערָאק םעניילק א ןגָארטנַײרא ךיוא ךיז טזָאל עס

 ןרָאי יד עשראװ ןיא טכארּבראפ טָאה ץערעּפ זא ,ןָא טוַײװ רע .ןצערעּפ ןגעװ ץיטָאנ
 .רָאי 1815 ןיא ךָאנ עשראוו ןיא ןעוװעג זיא ץערעּפ זא ,רָאלק ,1817--6

 "עלעקרעס , סרעגניטע ןופ גנוריפוא רעד וצ .וו

 ךָאנ ןרָאװעג טריפעגפוא "עלעקרעס, סרעגניטע זיא רעּבָאהּביל ןופ זא ,טנאקאּב זיא'ס
 יא לָאז (1912 ,"סקנּפ,) "תונורכז, ענַײז ןיא טלייצרעד ענרעּפאּפ .י .א יװ .רָאי 1862 ןיא
 "עלעקרעס, טָאה עניּב רעד ףא .ןעדאפדלָאג םָארוװא טקיליײטאּב ךיז ןּבָאה ?קאטקעּפס סעד
 יד ,'עלעקרעס, סָאװ ,לאפוצ ןייק ןעװעג טינ זיא'ס ,רענרעל טריפעגסיוא רעטשרע רעד
 טאמיק גנוקריו רעסיורג ןופ ןרוּפש טזָאלעג טָאה סָאװ ,עמארד עשיסאלק עשידִיי עטשרע
 .טריפעגפוא זיא ,טרעדנוהרָאי םענעגנאגראפ ןופ עיגרוטאמארד רעשידִיי רעצנאג רעד ףא
 -ידיי רעטרענַײּפראפ א ןופ ווּורּפ ןטשרע םעד - רעטאעט סרענרעל ןיא עקפאד ןרָאװעג
 .עניּב רעש

 ,1888 טסֹוגװא 13 ןופ "קינטסעװ יקסעדָא, ןיא ןעניפעג רימ סָאװ ,עיזנעצער א ןופ
 םעד קיטנָאמ ןרָאװעג ןּבעגעג לָאמ ןטשרע םוצ זיא לקאטקעּפס רעד זא ,ןעגנירד וצ זיא
 יעטסנרע ץנאג א זיא עסעיּפ יד, זא ,זדנוא ןדלעמ סערוש עכעלטע עצרוק יד .טסוגוװא ןטס'1
 רעד ֹוצ ןגיוצאב טַײקמעראו טימ ךיז טָאה םוקילּבוּפ סָאד זא ןוא שזראש ןייק טינ טָאה
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 ,ךַײט טסיטרא ןלופטנאלאט םענופ ליּפש רעד ןופ ןענּוװעג טָאה סָאװ ,עַידעמָאק רעַײנ
 ."ערעדנא ןוא ןײטשדלָאג ,ןאמרעּבליז /

 טעװ ,'עלעקרעס, ןופ גנוריפוא רעד ןגעוו גנולעטשרָאפ ערעיונעג א ןּבָאה וצ יידעק
 ריפ טימ רעטעּפש ןופ לקאטקעפס ןּבלעזמעד ףא ,עיזנעצער א ָאד ןעגנערּב וצ ןַײז ַײדעק
 / טרעװ ָאד .םיטָארּפ עטנאסערעטניא רעייז עקינייא טיג סָאװ ,(רעּבאקעד ּבױהנָא) םישָאדאּכ
 יד ןופ ןעז וצ זיא'ס לפיופא .טליּפשעג טָאה לָאר עכלעװ א רעװ טכארּבעג ךיוא ןיוש
 דנאטשאּב-ןרָאיטקא רעד ןטיּבעג טינ ךיז טָאה טַײצ רעד ראפ זא ,ןלאירעטאמ ענענאראפ
 זיא ןלָאר יד ןופ גנולייטראפ עּבלעזיד זא ,ןגָאז טַײקרעכיז טימ ןעמ ןעק ,עּפורט רעד ןופ
 רָאפ טלעטש עס סָאװ ,סעווישכ רערעדנוזאּב רעד ּבילוצ .ערעימערּפ רעד אּב ןעוועג ךיוא
 .טייהרעצנאג עיזנעצער יד רימ ןעגנערּב "עלעקרעס; ןופ גנוריפוא יד ךיז טימ

 ןשידיי ןטסּוװאּב םענופ טכאמעגרעּביא טָאה רענרעל עכלעוו ,"עלעקרעס, עסעיּפ יד,
 -יציּפש-טינ ,רעכאפנייא רעד .טֹוג יו רעמ ןאגעגּפָא זיא רעגניטע רעטקָאד םענופ (?) ןאמָאר
 ןופ טַײקצנאג רעד לָאמטּפָא טדאש סָאװ ,טַײז א ןיא ןכירקראפ טינ סָאד ,טעשזויּס רעק
 טימ וצ טקוק רעיושוצ רעד .גנירג ,טנאסערעטניא עסעיּפ יד טכאמ ץלא סָאד --ליּפש רעד
 .טַײקטנאּפשעג זיא טינ רעכלעוו ןָא ןוא ךיז קידנדימנַײא טינ ,ןגינעגראפ

 רעטסעּב ןַײז ןיא ןטָארטעגסױרא לָאמ סָאד יא סָאװ ,ןכַײט ןּבעגּפָא טמוק עריוכּב יד
 טכאמעג ךיוא טָאה אקסעלוהאמ .אּולּפמא ןַײז ןיא סָאד .ןכדאש ןופ .לָאר-רעטקאהאּכ
 דָאש א ,ןַײא קידנעטש םיא ךיז טיג עקיהאז ןופ לָאר יד .םעליוא םעד קידנכאל קראטש
 לעִירװאג ןופ עילָאר יד טָאה ןאמרעּבליז .סָאמ יד רעּביא רע טּפאכ סַײװנטַײצ סָאװ רָאנ
 טָאה רערעל ןופ לָאר ערעדנא טימ ךַײלגראפ ןיא ערענעלק יד .טליּפשעגּפָא טוג רעלדנעה
 רעשיטסירעטקאראכ רעקידנעטש רעד זיא סָאװ ,קיצראה ןוא םעראוו טליּפשעגּפָא דלָאגנייש
 וצ טקגיה לֵאלכיּב .רעסאלּב ןעמוקאּב ךיז ןּבָאה ןלָאר-ןעיורפ יד ,ןליּפש ןַײז ןופ ךיר:ש
 ,ןענײטשדלָאג ןענָאמרעד ךָאנ ףראד עמ .עּפורט רעשידִיי רעד ןיא לאנָאסרעּפ-ןעיורפ רעד
 זַײװנטַײצ ןא ,שיפיט ןוא ךעלריטאנ יוזא ןעלעקרעס ןופ לָאר יד טליּפעעגּפָא טָאה סָאװ
 ,"לּבסנאמ א טליּפש סָאד זא ,ןסעגראפ םוקילּבוּפ סָאד ןעגנּוװצעג רע טָאה



 . יָאװארָאּכ .ש

 *לגנִיי ןשיליוּפ ,סיקצעניל ןופ גנוצעזרעּביא עטנאקאּבמוא ןא
 ךיז טכאד זיא סָאװ ,ךוּב א ףא ןכאמ םאזקרעמפוא ךיא ליוו גנולייטימ רעקיזָאדרעד טימ

 .גנושרָאפ-רוטארעטיל רעשידִיי רעד טנאקאּבמוא ןּבילּבעג
 רעּבעװ דנאנידרעפ ר"ד רעכעלטסַײג רעשישטַײד א רענייא טָאה רָאי 1872 ןיא

 .רָאי א ןיא זיא עזַײר רעקיזָאדרעד ןופ טאטלוזער ןיא .דנאלסור רעּביא עזַײר א טכאמעג
 םעניא ,,61566עתמװסעטעשסמ תט8 תטפפ!המס". (1,61/218, 1875 +1+ 26) :ךוּב א ןענישרעד םורא

 -עפרָאװעצ ץוכא .ןּבעל ןשידִיי םענופ גנוּבַײרשאּב רעד ןּבעגעגּפָא טרָא שּפיה א טרעװ ךוּב
 ןאראפ ןדַיײי עשילױּפ-שיסור יד ןגעװ זיא ןעגנוקרעמאּב ענעדישראפ ךוּב ןצנאג ןרעּביא ענ
 ."עשידִיי, יד ..םטאפוא:הסא ./טססמ?טזו" לּפעק ןרעטנוא לטיּפאק רעלעַיצעּפס א ןרעּבעװ אּב
 .סערעטניא ןּפאנק א רעיײז ןּבָאה ןוא לעניגירָא טיג ןענַײז רעּבעװ ר"ד םענופ ןקירדנַײא
 -עטיל רעשידִיי ןוא שידִיי ןגעװ ןעגנוקרעמאּב ענַײז זיױלּב ןּבָאה גװטַײדאּב עסיוועג א
 ,רוטאר

 -סור ןיא גנורעקלעפאּב רעשידִיי רעד ןופ ןּבעל ןטימ ןענעקאּב רעיונעג ךיז קידנּבערטש
 רעשירענָאיסימדשינארעטויל א ןופ ןטַײקכעלגעמ יד ןכאמ רָאלק יידעק ,ןליוּפ ןוא דנאל
 שידִיי ןופ םוידוטש ןטימ ןעמונראפ לעִיצעּפס ךיז רעּבעװ טָאה ,ריא ןשיוװצ עדנאגאּפָארּפ
 זיא'ס .רוטארעטיל רעשידִיי רעקיטלָאמאד רעד טימ ןרָאװעג טנאקאּב םורא יוזא זיא ןוא
 רעשידִיי רעד וצ רָאטסאּפ ןשינארעטויל םענופ גנאגוצ רעד זא ,םעד ןגעוו ןדער וצ קירעּביא
 עילָאר א ראפ סָאװ;רעקירעד טריסערעטניא ןרעּבעװ ר"ד .רעשיפיצעּפס א זיא רוטארעטיל
 םוטנדִיי םענופ ןּבעל ןזועיגילער םעניא טליּפשעג רוטארעטיל עשידִיי ענרעדָאמ יד טָאה
 .סאמ עשידִיי יד ןופ םויטאנאפ ןזעִיגילער םעד ןגעק ףמאק םעניא סרעדנוזאּב ןוא

 טכאמ סָאװ--רע טּבַײרש--ןָאגראשז ןשישטַײד-שידִיי ףא רוטארעטיל עשיטסירָאמוה יד,
 -רא ,םיגָאהנימ עשידִיי-טלא ןוא גנודליּב רעשידִיי-טלא ןופ ןלעװָאנ ןופ .םרָאפ ןיא קעזיוכ
 .(51 .ז) "גנורעלקפוא רעקידנרינְיּור ןוא רעוװיטאגענ קידנעטשלופ רעד סעוװיוטעל טעּב
 טלעטש באש "רעקידנריניור-ץלא ןוא רעוויטאגענ, רעקיזָאדרעד וצ ליּפשַײּב א סלא
 .ןעקצעניל ןופ "לגנִיי עשיליוּפ , סָאד סיורא רעּבעװ
 0 זמה6066 20 46 2611, 268 106װ וחװ 800108812ת60 ראגז. סֹוחװ ןוטסמ 2680806ו0 !הטזמסו

 וומ(ס} 060 ה/זשוגווושסחװ ./טס0שת, רץ616168 060 1146/ 0016 : 448 ןע010186116 ./וחשש|. 128 1

 וו6 80516/ ר6162 שס8סןזוסטסח, 0288 68 0התוסם116הװ צסח 060 ןטתשסזסװ 1,6ט66װ 6610

 ם0806006 מס שס|ס86ת ראוע0 .ןטסז 08 186 אואאסא (144 106 (ז/תפאסז 1606 ןװ (0ט8אה

 וומס0 תהזתסתזנוסוו (ו6 ס0הפושות הטסח 81604 צ16/ ?(6זת0מ6 4028 1306 20 טת?+טז0ז0סאיוו

 טמ6 (סת לסז/הפמש=ז צסח ראטו(6ז6הװ 1ע61000ת6װ6תטמשסמ 06. ./6 402משז/װשסח" (21)

 רעשיליוּפ,, סיקצענעיל ןרָאװעג זיא רעילוּפָאּפ יװ ,טנאקאּב ןיימעגלא ןיא זיא'ס שטָאכ
 טזַײװ'ס .רעיוֶשוצ ןקיטַײז א רָאג ןופ סעדייסעיװג יד טנאסערעטניא רָאג זיּב זיא "לגנִיי

 -רעּביא טינ ןענַײז קרעװ ןקיזָאדמעד ןופ טַײקטיײרּפשראפ רעד ןגעװ סעִידעי עלא זא ,רָאלק

 : ,ןּבירטעג

 ןּבָאה רימ יװ ,ןעװעג זיא ילגנִיי ןשיליוּפ , ןופ עיגָאלָאעדיא רעד וצ גנולעטש סרעּבעװ
 .סערעטניא ןסיורג א טָאה קרעװ סָאד זא ,ןיילא רע טלאה ךָאד ,עוויטאגענ א ,טגָאזעג

 178 6011161146 זמאמס/ו= 248611680116 68 ןעס1מ18611-188186116װ : לשָאמעל רע טּבײרש יוזא

 ט06מ?0ומפפ 2210601160 648 006 סושוסא6 2026 װטתש 06 .!טיװ 2018066".
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 רעטשרע רעד ןופ 21-10 ךעלטַײז) לטיּפאק ץגאג א ןופ גנוצעזרעּביא ןא טיג רע ןו
 קיפליהאּב םיא ןיא גנוצעזרעּביא רעד אֹּב (718-52 .ז.ז .ןרעּבעװ אּב - עּבאגסיוא רעשידִיי

 ,(ה. !הָצמ) ןייפ .ש רענייא

 עשִיעּפָארײא ןא ףא שידִיי םע:רעדָאמ ןופ גנוצעזרעּביא עטשרע יד טינ ןַײז סָאד לָאז

 ? ךארּפש

 ןַײז ןופ ףָאס ןיא) לאניגירָא ןיא ךיוא רע טיג "לגנִיי ןשילוּפ , ןופ לטיּפאק עּבלעזסָאד
 רעד עכלעװ יד ראפ, סעיסיוא עשינייטאל טימ טריּבירקסארט רָאנ ,(264--235 .ז ,לּכיב
 ןַײז ןופ ליּפשַײּב א זיא טָא ."ךארּפש א יװ ,טריסערעטניא ןָאגראשז רעשילוּפ-רעשידַיי -

 : םעטסיס-עיצּפירקסנארט
 ,21616 ראס88 1016 גתוע 04 8160 2881 108 164 2/ז קסשסזװ +ס/ ןסהז. 18 28 פ8ת0מ

 2 46122016ת. .4| אסמ ראס1) 16 סטסמ 20686םז01טסחװ צֹוװ ומסֹות 020011-606606ו--01+ וס8

 טס0 שסז צסזסס880װ, 0060 1016 24 ןסםז 201068 צסז 0סנמ 60606/ 2תס+ +מו-מ אסםסח ם0סז

 1416 סמשסונסטסמ 1066082061 8010 1016 10120087 ,

 יד סערָאעה ןיא שטַײטראפ ןוא טסקעט םעד וצ ןעגנוקרעמאּב עקינייא טיג רעּבעװ

 ,שִיערּבעה) גנומאטשּפָא עשיסקעל רעייז קידנזַײװנָא ,רעטרעװ עכעלדנעטשראפ טינ
 ידנעטשראפ-טינ יד רע טרעלקרעד ןלאפ עקינייא ןיא רָאנ .(שילױּפ ןיא שיסור ,שיעדלאּכ
 ,וגנײפ א ,רעגייטשא ,עטאט ,עליימ ; לשַאמעל) *עשינָאגראשז, ראפ טעשָאּפ רעטרעוו עכעל

 ,(.א.א גראק ,ןזעװעג עיאכעמ ,סָאװרָאנ ,םיצולּפ ,קסילפ ,רעצימייא
 -קא טימ טפאשטיאנשּב ס'רעּבעוו ןופ ןרוּפש יד ךיוא ,וועגא ,רימ ןעניפעג ךוּב םעד ןיִא

 יד טיײהנגעלעג רעסיוועג א אּב ,רע טריטיצ ךוּב ןַײז ןופ 22 .ז ףא .קרעװ סדלעפנס

 ,106/ 4006 1604 028 4610-02101072861װ זמסמז 218 6 : עלעטש יד ןיא טָא ,"לכיטנרעטש,

 80200, 0.ט. 000 טצמהשספס, ועס1 ס1 8108 3נוסת 2168 80 264טסתג גמהסתסמ 0814 רא16 (סממ

 610 361126014 נח ,84010116061" 8806: ,ושס/ שםסמ+ גזמזנסז ומ 016 8601? .4מ6וש0ע?: 46

 םסעסת, 401 0וט68 028 860166046 םגקסה 0ס1ס1ת01191, 4001 תוסתפ 00 סג 6. 8

 עקטמנוטטזמ".

 סעכָאּפאה-לָאכעל ןופ קרעװ יד ןעוװעג טנאקאּב ןענַײז ןרעּבעװ זא ,רָאלק ןיא ןופרעד
 : . דלעפנסקא ןוא יקצעניל--רעּבַײרש עשידִיי ייווצ



 ןייטשניּבור .נ

 ןעגנוקרעמאּכ עשיפארגָאילּביּב-ָאֵיּב
 עטשרע יד, ןגעװ רעגינ טדער (9-1 ןטַײז 1929 ,קרָאיוינ ,וו דנאּב) "סעקניּפ, ןיא

 זיא סָאװ ,"רּתסאְו יכדרמ, (3 .מונ) לכיּב א רע טגנערּב 9 טַײז ףא ."קיד .מ .א ןופ קרעוו
 -יז זיא רע .ָאטשינ קרעװ סקיד ןופ גָאלאטאק םוש ןייק ןיא זיא ןוא 1856--7 ןיא סיורא
 ןיא ר ןוא ךארּפש רעד טול םאגאה ,קרעװ עטשרע סקיד ןופ ןיא לכיּב סָאד זא רעכ
 ,ןקיד ראפ שיטסירעטקאראכ טשינ סָאד

 -רוזנעצ ,(ענליװ ןיא ךיוא) 1835 ןיא :רעִירפ ךאסא ךיוא סיורא רעּבָא זיא לכיּב סָאד

 יא רעִירפ רָאי 25 טימ ךָאנ וא ,טסיײה סָאד ,(11832 רעּבאיטקָא ןט-27 ןופ שינעּבױלרעד
 .(עּבאגסיוא עטשרע יד זיא סָאד ּביוא) קורד םוצ ןעוועג קיטראפ לכיּב סָאד

 ןופ ּבױהנָא ןיא ןיוש טָאה קיד זא ,טלעטשעגטסעפ טשינ רעּבָא ךָאנ לַײװרעד זיא'ס
 א"ווי רענליו ןופ ןטפירש עשיגָאלָאליפ ןיא--ןָאק סעכניפ טול זיא רע) ןרָאי רעקיטַײרד יד;

 .טארפיּב שיידִיי ןיא ןוא לאלקיּב ןּבירשעג (19- 18 רָאי א טלמעד ןעוועג טלא--וװ ןוא וו .ּב
 ,טשינ רעכיג

 "רּתסאו יכדרמ , לכיּב סָאד זא םעד ןגעוו--ערָאװס סרעגינ זא ןעמענָא רעּבירעד ףראד עמ
 .טשינ טנורג םוש ןייק טָאה סָאװ ,ערָאװס א יו רעמ טשינ זיא -- סקיד זיא

 תלודג, (4 .מונ) לֹּכיִּב א ןגעװ רעגינ טדער ,טעּברא רעטנָאמרעד סָאװרַאנ רעד ןיא
 -אטאק םוׁש ןייק ןיא ָאטשינ, זיא לכיּב סָאד זא ,טּבַײרש רעגינ .סקיד ןַײז לָאז סָאװ "השמ
 טַײז ,60 רעמונ) ןוװָאקאינעּב אּב ןאראפ רעּבָא ןיא לכיּב סָאד ."קרעוו סקיד ןופ גָאל
 יד ץוכ זא ,וצ רעּבָא טיג ווָאקאינעּב .טגנערּב רעגינ סָאװ עּבאגסיוא יד טשינ ,סעמע 5
 ןיא ,לָאמ ךאסא ןרָאװעג טקורדעג לכיּב סָאד יא ,סיוא טנכער רע סָאװ ,סעּבאגסיוא
 דָאִילּביּב סגרעּבדירפ ןיא ,(!סעּבאגסיוא 15 אּב 1890ײ--1876* ןרעמונ) "השמ תלהק, סרעניוו
 .(81 .מונ ,110 טַײז ,1928 ,ןּפרעװטנא .2 טפעה "םירפס רקע תיּב ,) ןָאקיסקעל ןשיפארג
 .טגנערּב רעגינ סָאװ ,עּבאגסיוא יד דארג טלעפ ןגָאלאטאק עלא יד ןיא ,סעמע

 יװא ,שיקנערפטלא סיוכרוד ךעלטלאהניא , זיא סע וא ,לכיּב םעד ןגעװ טּבַײרש רעגינ
 י ."רעּבאכעמ ןקיטַײצראפ-םורפ א ןופ ןעוװעג ןּבירשעג טלָאװ סע

 -עג זיא'ס .שיקנערפטלא ס'מעעּב זיא'ס :טראנעגּפָא טשינ ןרעגינ טָאה שוכ רעד
 יקינָאלאס ןיא טשרעוצ טקורדעג ןוא שִיערּבעה ףא טרעדנוהרָאי ןטנצכא ּבױהנָא ןּבירש
 ןיא טשרעוצ טְקורדעג סָאד ןיא גנוצעזרעּביא רעשידִיי א טימ ןעמאזוצ ( .1727 ראי ןיא
 .1807 רָאי ןיא ענליוו

 ןופ (שִיערּבעה ןוא שידִיי :ןטסקעט עדייּב טימ) סעּבאגסיוא 18 ,סיוא טנכער גרעּבדירפ
 1864 ןיא ןא ַײּבועד טקרעמאּב רע .רעדָא םאֹּב טרופקנארפ ןופ 3 ןוא עּפַאריײא-ךערזימ

 ;לכיּב םענופ גנוּבַײרשאּב יד זיא טָא 1

 טימ ןתח ןײא ןופ עײרָאטטיה עכילרדנואװ ןײש ןײא .ותסא נוא יכדרמ
 ןייַא ופ לָאמ ןייַא סע שָאװ ןעהעז ןנירעד טרעװ ריא :ןּבָאה תחנ שיווג ריא טעװ השעמ רזיד ןופ .הלכ ןײא

 לָאמ ןייק (ןוחטּב) ןַײז ףראד שטנעמ ןייַא שָאד ךיֹוא איװ : ןרָאװיג זיא םולח ןייַא ןופ שאוו ןוא :ןהעשיג רדנואוו

 ןףהעשיג יא (בר) ןעד טימ שע איו אזַא ;ןטראו דָאניג שטאג וצ רָאנ זומ ןעמ נוא :ןריל ךפ

 וי

- 
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 .1838 .מס 9,5 א 1,55 טאמרָאפ ,טאלּב 5

 / ,ּו"קינולאש ,"השמ תלודג. ראילּפמעזקע ןא ,וועגא , טגָאמראפ ריטלוק רעשידִיי ראפ טוטיטסניא ןופ קעטָאְילּביּב יד (2

 עיצקארער ! .טנאמועד טינ גָאלאטאק םוש ןייק ן'א זיא סָאװ ,טצ"תה
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 523 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאָילּביּב

 ?גנוצעזרעּביא עַײנ א טלָאמעד טכאמעג
2 

 ךיז טניפעג קעטָאילּביּב-עכולעמ רעשידנעלסורסַײװ העד אּב לײטּפָא ןשידִיי םעד ןיא
 :לטיט אזא טימ לכיֵּב םינָאנא ןא

 קזל|ג616/ 6216

 דנוא רהעל שיטכײל ןיא רערהעל דנוא דניירפ רדניק רעדָא הניּב ינבל עדומ
 ,ןזעל טוג עכארּפש עשיליוּפ רעד ןיא ךיז ןשניװ שאװ רעדניק עשידיי איד ריפ ךוּב עזעל
 ׁשיוִא ךיז טשּבלעז טייצ עצרוק ןייא ןיא ,רערהעל ןייא ןָא ןּבַײרש דנוא ,ןייטש רפ יד ןוא
 לאוומס, יא םנטעאהעמו 1;ץמ1014 14068100- .ק"פל ו"פקּת תנש .אנדארוהו אנליוו : ןנרעל יצ

 .סטכער וצ סקניל ןופ ךיז טנעייל לכיּב סָאד 0624 1 !אסומװ  .ןטַײז 76 -|- (4) .6
 . אֹּב ויא'ס רעּבָא ,(012 .מונ 206 טַײז) ןװָאקאינעּב אֹּב ךיוא ןאראפ זיא לקרעװ סָאד

 טָאה סָאװ) ןגרעּבדירפ אּב .שידִיי ףא ןצנאגניא ןּבירשעג זיא סָאד זא ,טנַאמרעד טשינ םיא
 זיא ,488 .מונ .346 טַײז "םירפס דקע-תיּב, ןיא (ןוָאקאינעּב "טצונעגסיוא, טיירּב לאלקיּב
 ,ןּבירשראפ יוזא טקנוּפ ךנֹוא

 ןטַײז 5 ףא לכיּברעטרעװ א ףָאס םוצ םעד ץוכ ןוא ןעגנולײטּפָא 7 טָאה לֹכיִּב סָאד = |
 ךירּפש עשיליּפ עגינעג ןוא ,"טשטייט רפ רעטרעװ ישיליופ ,יגיטיינ, :שידִַיי - שיליוּפ

 .שיזיוצנארפ ךיוא ןעק רעּבאכעמ רעד זא ,קיטנעק זיא עמָאדקאה רעד ןופ ."רעטרעוו
 ?רָאד ןָאיל ןיוועל םארּבא רעטנאקאּב רעד לָאמא טשינ ,רעּבאכעמ רעד זיא
 .סערעטניא ןשירָאטסיה-רוטלוק ןוא ןשיגָאלָאליפ א קעּפָאסילּב .טָאה לכיּב סָאד

 ןלעקניפ .א ףא יקצאש .י ךיז טרעזייּב 394 טַײז (1928 קרָאירינ) ! דנאּב "סעקניּפ, ןיא (א
 זיא טסקעט ןופ ןוא--ןדאפדלָאג ןופ ןסעיּפ עטשרע יד ןגעװ טדער לעקניפ, ;טּבַײרש ןוא
 טָאטשנָא "רעטכָאט ענזירּפאק, םוטעמוא טּבַײרש רע .טשינ ןטולכאל יז ןעק רע זא ןעז וצ
 ."עלאק ענזירּפאק,

 -ארגָאילּביּב -ןדאפדלָאג סיקצאש ןיא ךיוא עמארדָאלעמ יד טייג לטיט םעד רעטנוא ןוא
 -רעמאּב א וצ יקצאש טיג טרָאד .6 .מונ 80 טַײז (1926 קרָאייוינ) ךוּב-ןדאפדלָאג ןיא עיפ
 ענזירּפאק , ךיוא זיא ןענירָאג אּב "ןּבעגעגנָא קיטכיר טשינ ןעמָאנ רעד ןירָאג אּב, :גנוק
 .("רעטכעט

 ענזירּפאק יד , לטיט םעד (1887 ןופ עּבאגסיוא עטשרע) עמארדָאלעמ יד רָאג טָאה ןסעמערעדניא
 טשינ זיא'ס זא ןעז וצ ןופרעד זיא'ס .,החקוּפאּהה הסיופ" זיא לטיט רעשיסור רעד ,"דיומ-עלאק
 ןופ ןיז ןטיול ,ךעלטלאהניא .ןלעקניפ אֹּב ַײס ,ןענירָאג אֹּב ַײס ,ןיקצאש אּב ַײס קיטכיר
 .יקצאש .י יװ סעמע םוצ רעטנענ לעקניפ ַײס ,ןירָאג ַײס רעּבָא ןענַײז ,לטיט םעד

 ןופ ךיא עּבאגסיוא ןא ןאראפ זיא "לקינייא ןטימ עּבאּב יד, עמארדָאלעמ רעד ןופ (3
 ,(4 .מונ 80 טַײז עיפַארגָאילּביּב-ןדאפדלָאג סיקצאש ןיא טלעפפ 2

 -אש קָאכצִיי-רעזעילע ןיא ,טרעװ (145 טַײז) 1876 ַײמ 2 ראפ 17 .מונ "דיגמה, ןיא (ג
 עשראו ןופ ץנעדנַאּפסערָאק א (רעּבַײרש רעשיערּבעה ןוא רעלדנעהרעכיּב א) סאדיּפ
 טימ) רעדיל עשידִיי עַײנ טימ ןדאפדלָאג .א וצרעהא ןעמוקעג זיא געט יד זא ,טלייצרעד
 ןעמָאנ ןרעטנוא ּרעדיל ענַײז ןקודדּפָא גרוּברעטעּפ ןייק ןרָאפ ךיז טּבַײלק רע ןוא ,(ןטָאנ
 טַײצ יד ןעוועג זיִא סָאד (סעדָא ןיא ,1882 ןיא טשרע ןענישרעד סעמעעּב) "עלעדיפ סָאד,
 ןדאפדלָאג סָאװ ,'קילארשי, גנטַײצ יד טכאמראפ ךיז טָאה סע יװ םעדכָאנ גנאל טשינ
 ,ןבעגעגסיורא ןּבָאה ןיקצעניל טימ עא

 ,115 טייז "ןורכז רטס, סווָאלָאקָאס עז (
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  ןגעװ ןלאירעטאמ ןוא רעכיּב עשיפארגָאַיּב יד ןיא ַײס ,עיפארגָאיּבָאטװא ןַײז ןיא ַײס
 טָאה רע ןעװ רַאי סָאד) רָאי םענעי ןיא זיא רע זא ,טנַאמרעד טשינ זיא ,ןענעדאפדלָאג
 ,עשראוו ןיא ןעוועג (רעטאעט םעד טעדנירגעג

 *ענערִיי 'יד ,ןוא יי סָאד / רעדיל ךעלכיּב סנדאפדלָאג זא ,ךיוא טלייצרעד ָאריּפאש
 לַײװ ,קלָאּפ ןופ ןטכיש עלא ןשיװצ ןראלּפמעזקע רעטנזיוט רעקילדנעצ ןיא ךיז- ןעייגעצ
 .סיוא קראטש ןעמענ ןוא ןּבעל-סקלָאפ םענופ רעדליּב עסעמע ןענַײז רעדיל יד

 .ץלא 3 .מאּב 692 .ּפש ווו-וו .ֹּב (קסנימ) "טפירשטַײצ , ןיא קידנענעכערסיוא ,ךיירנייוו .מ

 ןיא 1629 עּבאגסיוא רעטרעפ רעד וצ וצ טיג ,"סעריוזעט , ספרָאטסקוּב ןופ סעּבאגסיוא
 יד ןעװ רעכיז טשינ ,סָאד טסייה ,ויא רע .ןכייצ-גערפ א טימ 1640 עטאד יד ןרעמאלק
 .סיורא זיא עּבאגסיוא עטרעפ

 יד דָארג טגָאמראפ קעטָאילּביּברעכולעמ רעשידנעלסורסַײװ רעד אּב לײטּפָא .דָיי רעד
 | ,1629 טריטאד זיא יז ןוא עּבאגסיוא עטרעפ

 'ןַײש-טרוּכעג, סעצערעּפ 180--179 .ּפש ווו"ו .ֹּב "טפירשטַײצ , ןיא טגנערּב ןעזייר .ז
 וצ טיג רע ןוא ,1852 ַײמ ןט18 םעד ןריוּבעג זיא ץערעּפ זא ןּבירשעג זיא'ס ןכלעוו ןיא
 -ָאסעּב לטומ רעקינייװ זיא ץערעּפ ,ל .י ןופ גָאטסטרוּבעג סלא רעמיוּבגאל עטאד יד וא,
 "גאל ןעװ ,ןלעטשטסעפ טשינ טנעמָאמ םעד אּב ךיא ןעק רעדייל .רָאי ןופ עטאד יד יװ קעפ
 ."רעטעּפש רָאי א טימ רעדָא 1851 רָאי ןיא יצ ,יאמ ןט-18 םעד ןלאפעגסיוא זיא רעמיוּב

 . ןשיװצ .1862 ןיא ןוא 1843 ןיא (ליטס רעַײנ) ן8ֿ-צ םעד ןלאפעגסיוא זיא רעמיוּבנאל
 עמ ,ך-/ 1852 ןיא ןוא 20-ע ןעװעג סָאד זיא 1857 ןיא .טשינ לָאמנייק--סעטאד ייוװצ יד
 טשינ ןיא גָאט-סטרוּבעג סעצערעּפ ןופ עטאד עכעלטקניפ יד זא ןטלאה רעּבירעד ףראד
 ,טלעטשעגטסעפ

 טַײז 1929 ,ענליװ) ו .ּב "ןּבעל ןַײמ ןופ ןדָאזיּפע , ענַײז ןיא ןעזייר .א טלייצרעד וועגא
 זא ,סָאד טסיײה .1900 רעמוו ןרָאװעג טרעַײּפעג זיא ייליּבוי רעקירָאי-50 סעצערעּפ זא 6
 ,1850 ןיא ןרָאװעג ןריוּבעג זיא רע

 עשידִיי טגנאלרעד עמ יװ םעד ןופ ןזָאירוק עכעלטע שטָאכ ןרעװ טנכייצראפ ָאד ןלָאז
 -נע, רעטמירעג ליפיוזא רעד ןיא עיפארגָאְילּביּב ןוא (רעּפיש .י רעטקאדער) רוטארעטיל
 :"טראוונגעק ןוא עטכישעג ןיא םוטנדוי סָאד, ןּבעג ףראד סָאװ ,"אקיאדוי אידעּפָאלקיצ,

 "םיקידצ תהרא, :טקורדעג זיא (ענָאז .י ןופ "ןקעטָאילּביּב , לקיטרא) 770 .ּפש וצ דנאַּב (א
 סיוא טזַײװ ,טָאה רעּבאכעמ רעד .סעָאט א ןיא סָאד .1540 גָארּפ .(.ר .נ- "סעדימ רעפייס,)
 סיורא עקאט זיא סָאװ ,"סעדימ רעפייס, ןופ עּבאגסיוא עשיערּבעה עטשרע יד ןריטיצ טלָאװעג
 1542 ןיא סיורא זיא עּבאגסיוא עשידִיי יד .(א"מש) 1580--81 ןיא טשרע רעּבָא ,גָארּפ ןיא
 : .אנויא ןיא רעּבָא

 רעּפיש טיג ,ָאקמיּב רעקִיאזָארּפ ןופ עיפארגָאילּביּב רעד ןיא 802 .ּפש וצ .ּב (ב
 ןיא זא קידנסיװ-טשינ ,1919 עשְראװ "טלעוו-רעכיּב , :רעקָאמ ןשיפארגָאילּביּב אזא ןָא
 יװעיק ןיא רָאנ ,ןעועג טשינ "טלעווירעכיּב , ,לאנרושז ןייק עשראוו ןיא זיא 9

 סעצָארּפ-סיליײּב לקיטרא םוצ עיפארגָאַילּביּב רעד ןיא ןּבעגעגנָא טרעוו 9 .ּפש וצ .ּב (ג
 ןַײז ףראד סע .וועיק 1914 וו ןוא ו (שיסור) "סעצָארּפ-סילייּב ןופ טכיראּב רעשיפארגָאנעטס}
 .1912 ווו ןוא וו !ו
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 וועל עּבאי

 "תמאה,, סנאמרעּביל .א ןופ ןטקעּפסָארּפ יד ןגעוו
 א טריטיצ ןוא טלדנאהאּב טרעװ "תמאה, סנאמרעּביל .א ןגעוו רוטארעטיל רעד ןיא

 םארגָארּפ רעד ןוא ןליצ יד ןגעװ טזָאלעגסיױרא לעִיצעּפס טָאה ןאמרעּביל סָאװ ,טקעּפסָארּפ
 | ד די די ן ד ּבַאה רימ זא ,טנכייצראפ טינ רעהאזיּב טָאה רעשרָאפ יד ןופ רעגייק רָאנ ."תמאה ,, ןופ-

ָ 

 ןענַײז סָאװ ,ןטקעּפסָארּפ יי וװ צ עצנאג טימ רָאנ ,טקעּפסָארּפ ןייא טימ טינ ןוט וצ ךעלטנגייא
 ןראפ ז"לרת'ה ןסינ ןיא סיורא זיא טקעּפסָארּפ רעטשרע רעד .טַײצ ןייא ןיא טינ ןענישרעד
 ז'לרת'ה ןויס ג"כ ןענישרעד זיא רעטייוצ רעד ,"תמאה , רעמונ ןטשרע םענופ ןענַײשרעד
 טקעּפסָארּפ ןקיזָאדמעד ףא ."תמאה, רעמונ רעטשרע רעד סיורא זיא סע יװ ,םעדּכָאנ ןיוש
 :טנכייצאּב ןּביוא טייטש
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 ןרָאװעג טכארּבעג גנאל-טינ זיא טקעּפסַארּפ ןטייווצ ןקיזָאדמעד ןופ עלימיסקאפ עלופ א
 רעכעלטפאשנסיוו רעשיסורדסַײװ רעד ןופ ןּבעגעגסיורא ,"רעטעלּב עטיור, ךוּב ןטשרע םעניא
 וצ יידעק .29 .ז ,"ןטנעמוקָאד ןוא ןלאירעטאמ,, לײטּפָא םעניא ,1929 ,קסנימ ,עימעדאקא
 רעד ןיא ןרַאװעג ןגָארטעגנַײרא ןענַײז סע סָאװ ,ןעגנורעדנע יד ןגעוװ גנולעטשרָאפ א ןּבעג
 : :ןלעלאראּפ עכעלטע ָאד ןעגנערּב רימ ןלעװ ,טקעּפסַארּפ םענופ עגאלּפוא רעַײנ

 :טקעּפסָארּפ רעטייווצ :טקעּפסָארּפ רעטשרע
 לנפל גיצנ תטלחמה תזאה תאו ... ,1 ינפל גיצנ תטלחמה תמאה תאו ... 1

 לודאצ תמא ןיא--יכ ..המורע ארקה יתלוז תמא ןיא--יכ ...המורע ארוקה
 .השענהו אצמנה תיתמא ןמ ( .השענהו אצמנה

 םויכ דוע שמי רשא ןשחה 2 -תא תעכ םישירשא רקשה
 יבא אוה ,םישנאה תיברמ חוּמּב תוערפ-לכ יבא אוה ץראב ורטשמ ?

 רקשל ןתנ אוה ...םלוע תוערּפ לכ םדאה-ינּב תא הצח אוה ...םלוע
 ,אלב תב םיכלהמ םיקשועל ,תוכרעמ יתשל
 ..םיקושעו

 לֹוקֹּב ארקי הֹּכ לכ רשא תעּב .. 3 םחל, :ארקי הֹּפ לכ רשא תעּב ... 3
 ..."!הדובעו םחל, :בל-ביאדמ ..."!הדובעו

 טייג סעּביס ערעייז ןוַײװרעד ןוא ןעגנורעדנע יד ןופ רעטקאראכ םעד ןלעטשוצטסעפ
 םעד ןריטאטסנָאק טלָאװעג זױלּב ןּבַאה רימ .עּבאגפוא רעקיטציא רעזדנוא ןיא ןַײרא טשינ
 ןטקעּפסָארּפ עקיזָאדיד זא ןוא ,"תמאה, םענופ ןטקעּפסָארּפ ייווצ ןְּבָאה רימ זא ,עפוג טקאפ
 .ןרעדנא םענופ רענייא ךיז ןדיישרעטנוא

 -ראפ ךָאנ ןעװעג טינ טקאפ רעקיזָאדרעד זיא ,רעִירפ ןזיװעגנָא ןיוש ןּבָאה רימ יו
 .ןשינרעטנָאלּפ עסיוועג וצ טכארּבעג טָאה סָאד ןוא ,רוטארעטיל-ןאמרעּביל רעד ןיא טנּכיײצ
 -רעּב .מ ןוא גרעּבניצ ,ןָארטיצ ,יקסוועשטניוו יו ,עפוקט סנאמרעּביל ןופ רעשרָאפ עניוזא
 יקסוועשטניװ סירָאמ סאשעּב .טקעּפסָארּפ ןטייװצ םעד טשינ ןטולכאל ןענָאמרעד שטיװָאק

 .ל .א ,ןטקעּפסָארּפ עדייּב יד ןיא ךיז ןריישרעטנוא סָאװ ,ןלעטש יד רעטנוא ָאד ןכַײרטש רימ (}



 'תֶמאה, סנאמרעּביל .א ןופ ןטקעּפסָארּפ יד ןגעװ- װעל עּבא 526

 סי

  וטקעּפסָארפ ןטייוצ םענופ עיפארגָאטָאפ יד ןזיוועג םיא ךיא ּבָאה ,עװקסָאמ ןיא ןעוועג זיא

 ןסיװ טינ לָאז רע ,ןפערט טנעקעג ךיז טָאה סָאד יװ ,טרעדנּוװראפ קראטש .ןעװעג רע זיא
 .טנעמוקָאד םעד ןגעוו

 ןיא) טריטיצ "םזילאיצָאס ןשידִיי םענופ עלעגיװ סָאד , לקיטרא ןַײז ןיא ווָאכָארָאּב .ּב
 ,(יװ .זא .א "שמי רשא ,ךשחה,) טקעּפסָארּפ ןטייוצ םענופ טסקעט םעד עקפאד (שידִיי
 -נּוװאּב וצ זיא סרעדנוזאּב .ןטקעּפסַארּפ ייוצ ָאד ןענַײז סע זא ,טינ ךיוא טסייוו רע רעּבָא
 סערוש 33 עצנאג "ןרותה, ןיא לקיטרא ןא םענַײז ןיא טגנערּב סָאװ ,ןענינַײרּב ןווּור ןרעד
 וא ,ַײּברעד טדער רע ןוא טקעּפסָארּפ ןטייווצ םענופ (טסקעט ןצנאג םענופ קעלייכטרעפ א)
 עפוג טסקעט םעניא שטָאכ ,"תמאה, רעמונ ןטשרע ןראפ ןענישרעד זיא טקעּפסָארּפ רעד
 רעד) "אצי רבּכ ןויס שדחל ןושארה רמונה, טגָאזעג שערייפעּב טרעוו טקעּפסָארּפ םענופ
 ,(סיורא ןיוש זיא ןוויס שעדיוכ ןראפ רעמונ רעטשרע

 ערעזדננוַא אּב ןטקעּפסָארַּפ "תמאה, יד ןופ עגארפ רעד ןיא ןיא ,ןעעז וצ זיא סָאד יװ
 םאזקרעמפוא קיטיונ ראפ ןטלאהעג רעּבירעד ךיא ּבָאה .ןאראפ טינ טַײקרָאלק ןייק רעשרָאּפ
 עַײנ ןעגנערּבנַײרא סיװעג ןָאק סָאװ ,טנעמוקָאד א ףא יװ ,טקעּפסָארּפ ןטייווצ ןפא ןכאמ וצ
 .טַײקיטעט סנאמרעּביל ןופ קיטסירעטקאראכ רעד ןיא ןטַײהלצניײא
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 עשיפארגָאילּביּב יד ןוא עיסימָאק עשיגָאלאילּביּב יד
 רוטלוק רעשידִיי ראפ טוטיטסניא םאּב עלארטנעצ
 1929 רָאי סָאד טוטיטסניא םאּב ןרָאװעג טעדנירגעג זיא עיסימָאק עשיגָאלָאָילּביּב יד

 ,(ראטערקעס) ינטיװק .י ,(רעציזרָאפפ גרעּברעּביל .י :כ'כ יד ןופ דנאטשאּב ןיא
 -סיוא .ל ,שטיװָאילע .י ,שטיװָאּבײל .כ ,קינראװָארב .ל ךןאמלטימ .? -

 יקסדָארָאגָאנסאי .מ ןוא רעדנעל
 -נעצ רעכעלטפאשנסיװ-שיטערָאעט סלא ןעניד וצ זיא עיסימָאק רעד ןופ קעוװצ רעד

 נאּבראפנטאר ןיא גנושרָאפכוּב רעשידיי ראפ רעט
 יָאדָאטעמ רעשיטסיסקראמ רעד ןופ טנורג ןפא ןריפ (1 :ןענַײז ןּבאגפוא-טּפיוה עריא = |
 יד ןטיירגוצ (2 ;שינעטנעקכוּב ןופ טיּבעג ןפא טעּברא עשירעשרַָאפ-ךעלטפאשגסיוו עיגָאל -

 (3 ןוא טעּברא-סגנושרַאפ רעקיזָאדרעד ראפ ןערדאק עכעלטפאשנסיו עקידנּכערּפשטנא
 עשיפארגָאילּביּב ,קעטָאילּביּב :ןטלאטשנא 'עכעלטפאשנסיוו-ספליה ַײרד יד טימ ןּדיפנָא = -

 .טוטיטסניא םאֹּב ןריטסיזקע סָאװ ,וויכרא-עסערּפ ןוא עלארטנעצ
 -ימָאק רעשיגָאלָאִילּביּב רעד ןופ טירש עטשרע יד טמיטשאּב ןּבָאה ןּבאגפוא עקיזָאדיד

 ןּבעגּפָא טפראדעג ןעמ טָאה טכא עטסערג יד .טעּברא רעטערקנַאק ריא ןיא עיס
 עקיגנעהּפָאמוא רעּביא .'ךוּבלמאז ןשיגָאלַאילּביּב+ םעד ןוֿפ גנולעטשפיונוצ רעד
 רערעגנעל א ףא ןטלאהראפ דנאּב רעט-! רעד ךיז טָאה טעינעמ עשינכעט ןוא סעּביס
 20 עטריטקעיַארּפ יד טָאטשנא זא ,ןסקָאװעגסױא יוזא רע זיא רעּבָא ראפרעד ,קורד ןיא טַײצ
 .(סנכייצ-קורד טיול) ןגיוּב 45 רעּבירא ןופ ךוּב רעטקאּפמַאק א ןעמוקאּב ךיז טָאה  ,ןגיוּבקורד

 עגארפ רעד טימ טקיטפעשאּב קינײװ טינ ךיוא ךיז טָאה עיסימָאק עשיגָאלָאילּביּב יד =!
 ָאילּביּב ראפ ןסרוק עקינימרעטצרוק ןרָאװעג טריזינאגרָא ןענַײז סע : גנוטיירגוצ-ןערדאק ןופ
 ךָאנרעד ןענַײז ייז ןופ לייט א ןוא רערעהוצ 20 א אּב טנרעלעג ךיז ןּבָאה טרָאד ; סרעקעט-

 ראי 1920 ףָאס זיא םעדצוכא .טוטיטסניא ןופ קעטָאילּביּב רעד ןיא טעּברא .ףא ןעמוקעגנָא
 רעייז ןרעכעה וצ קעוװצ ןטימ--קעטָאְיַלּביּב ןופ דעטעּבראטימ יד ראפ ןרָאװעג טריזינאגרָא

 .שינעטנעקכוּב רעשידִיי ןוא רעניימעגלא ראפ ראנימעס 'רעלעִיצעּפס א--עיצאקיפיקאווק = -
 יד ןופ טעּברא רעד טייקמאזקרעמפוא ליפ ןּבעגעגּפָא ךיוא טָאה עיסימָאק עשיגָאלָאילּביּב יד

 טָאה עיסימָאק רעד ןופ ןעגנוציז יד ףֹא .טוטיטסניא םאֹּב ןטלאטשנא עכעלטפאשנסיוו-ספליה
 -נעצ רעשיפארגָאִילּביּב ןוא קעטָאילּביּב רעד ןופ רעגעלּפ-טעּברא יד טכארטאּב יונעג ןעמ
 יד טָאה יוזא .ןגארפ עלעיּפיצנירּפ יר א ןרָאװעג טזײלעג ןענַײז ַײּברעד ןוא עלארטי
 -אטאק עקילַײװטַײצ א ןטעּבראוצסיוא טוטיטסניא ןופ קעטָאִילּביּב רעד ןפלָאהעג עיסימַאק-

 .ןסעצָארּפ-טעּברא יד ןופ גנולייטראפ יד ןלעטשנַײא ןוא עיצקורטסניא-ריזיגָאל
 :ןטעּברא עניוזא טקרעמעגנָא עיסימָאק עשיגָאלָאַילּביּב יד טָאה רעטַײװ ףא
 ןקיזָאדמעד ןיא) ."ךוּבלמאז רעשיגָאלָאילּביּב , דנאּב ןטיי װצ םעד קורד םוצ ןטיירגוצ .

 -רעּביל .י (1 :סעיפארגָאנָאמ ןוא ןעלקיטרא עניוזא ערעדנא ןשיװצ ןַײרא ןלעװ דנאּב
 ;רר"ספ ןוא דנאלסור ןיא ןזעװיקעטָאילּביְּב ןשידִיי ןופ עטכישעג רעד וצ--גרעּב .

 -.שטיװָאילע .י (3 ;גנושרָאפ-רענעייל רעשידִיי ןופ ןעמעלּבָארּפ-ןאמלטימ + (2
 עיצקודָארּפ-רעכיּב עשידִיי--ינטיװק .י (4 ;עיפארגָאִילּביּב עשידִיי עשיטעווָאס רָאי 10 -

 ,(1920--1922) דנאּבראפנטאר ןיא
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 רוטלוק .דַיִי ראפ טוטיטסניא םאּב עיסימָאל עשיגָאלָאִילּביּב --- .מ .י 528

 ףראד סָאװ ,גנולייצ-רענעיל עשירִיי עשידנאּבראפלא יד (רָאי 1921 ןיא) ןריפכרוד 1
 ,ןלאָיצָאס רעייז ,ןסאמ עשירענעיײל עשידִיי יד ןופ קימאניד ןוא קיטאטס יד ןלעטשסעפ
 .לג .ד .א ןעגנורעדָאפ ןוא ןסערעטניא עשירארעטיל ערעייז ,דנאטשאּב .וװ .א .א ןלערוטלוק

 -רענעײל רעשידִיי רעד ראפ גנוטַײדאּב עטסערג יד ןּבָאה טעװ סָאװ ,גנולייצ יד
 . עקיזָאדיד ,עטעקנא-רענעייל רעטעּבראעגסיוא-?אטעד א טול ןרעוו טריפעגכרוד טעװ ,גנושרָאפ
 קעװצ םעד וצ .רר"ספ ןיא ןקעטָאילּביּב עשידִיי עלא ןיא ןרעװ טקישעגרעדנאנאפ טעװ עטעקנא
 יד ףא טעּברא יד ןריפכרוד לָאז סָאװ ,ןרָאקּביּב ןופ ץענ עשפיה א ןרעװ ןפאשעג ףראד
 ףראד עטעקנא ןא ןופ טקעיָארּפ א .עיסימָאק רעד ןופ סעיצקורטסניא יד טױל רעטרע
 .עלארטנעצ רעשיפארגָא;לּביּב רעד טימ םענייניא טוטיטסניא ןופ קעטָאילּביּב יד ןטעּבראסיוא

, 

 ןיוש טריטסיזקע (טעניּבאק רעשיפארגָאָילּביּב רעירפ) עלארטנעצ עשיפארגָאילּביּב יד
 ךָאד זיא ןעװעג טינ זיא טאטש רעלעיצעּפס ןייק סָאװ ,ףורעד טקוקעג טינ .רָאי 2 אּב
 רעשידִיי רעד ןופ גנולעטשסיוא יד יװ ,טעּברא עטנאסערעטניא אזא ןרָאװעג טריפעגכרוד
 רָאילּביּב עקיסעמלגער ןייק רעּבָא .1921--1917 ןרָאי יד ראפ רר"ספ ןיא עיצקודָארּפ-קֹורד
 .םעד טָאטשנא ןעװ ,ןאד טשרע .ןרָאװעג טריפעג טינ טעניּבאק ןיִא זיא טעּברא עשיפארג
 יד ןרָאװעג ןפאשעג זיא עלארטנעצ עשיפארגָא:לּביּב יד ןרָאװעג טריזינאגרָא זיא טעניּבאק
 זאב א טױל ,טעּברא רעטלקיװעגרעדנאנופ טיירּב ,רערעילוגער א ראפ טייקכעלגעמ
 : .ןאלּפ ןטמיטש

 ןופ ןאלּפ ןקירָאיַײרד םעיונעג א ףיונוצ טציא טלעטש עלארטנעצ עשיפארגָאילּביּב יד
 -ניא ןופ ןעטעלויּב , ןיא ןרעװ טכעלטנפעראפ ןכיגניא טעװ ןאלּפ רעקיזָאדרעד .טעּברא ריא
 -עגסיורָאפ ןרעװ סָאװ ,ןטעּברא עטסקיטכיוו יד ףא רָאנ ץוַײװנָא רימ ןלעװ ָאד ."טוטיטס
 ןֹופ גנורעטיירּבראפ רעסיורג רעד טימ גנאהנעמאזוצ ןיא .טַײצ רעטסטנעָאנ רעד ןיא ןעעז
 ַײס ןיא עניימעגלא יד ַײס ןרעסערגראפ קראטש ןענעק עלארטנעצ יד טעװ ןטאטש עריא
 .טעּברא עשיפארגָאִילּביּב עשיטאמעט יד

 1931 ראוונאי ןופ ןּבױהנָא עלארטנעצ עשיפארגָאילּביּב יד טעװ ייר רעטשרע רעד ןיא
 .ר.ר.ס.פ ןיא עַיצקודָארּפ-רעכיּב רעשידִיי רעצנאג רעד ןופ עיצארטסיגער עשיטאמעטסיס א
 רעמאק-רעכיּב רעשינַיארקוא רעד טימ ןסָאלשעג טָאה טוטיטסניא רעד סָאװ ,ךאמּפָא ןטיול
 רעקידנרירטסעגער-שיפארגָא;לּביּב רעלעֶיציפָא רעד ראפ ןטיירגוצ ןפראד עלארטנעצ יד טעװ
 רעד ןופ סעמישער יד ,?עזסממס ץאקפ/װספאסזס0 תקצאָצ- רעמאק-רעכיּב רעד ןופ עּבאגסיוא

 טָאה טַײז ריא ןופ רעמאק-רעכיּב יד ,עניארקוא ןיא עיצקודָארּפ-קורד רעשידִיי רעקידנפִיול
 ןופ ראילּפמעזקע-טּכילפ א טוטיטסניא ןופ קעטָאילּביּב ןיא ןקישוצ ןעװעג װעַײכסימ ךיז
 ,ר.ר.ס.וא ןיא סעּבאגסיוא עשידִיי עלא

 רָאי 1931 ןיא .ןּבױהנָא עיידעּב טָאה עלארטנעצ יד סָאװ ,טעּברא עלאטיּפאק עטייווצ יד
 -ירַיי רעד ןופ ראטנעווניא ןלופ א ראפ ןלאירעטאמ עשיפארגָאְילּביּב ןופ גנוטיירגוצ יד זיא
 ןטעּברא עלארטנעצ יד טעװ ,טימרעד קיטַײצניײא .ןָא רָאי 1550 ןופ עיצקודָארּפ-קורד רעש
 עשידִיי יד ןופ גָאלאטאק ןטקינייראפ ןרעּביא (טוטיטסניא ןופ קעטָאִילּביג רעד טימ ןעמאזוצ)
 רעד טימ ןעמענראפ ךיוא ךיז טעװ עלארטנעצ יד .ר.ר.ס.פ ןיא ןקעטָא;לּביּב עכעלטפאשנסיוו
 :עד ןיא ןּבילקעגנָא ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןלא;ירעטאמ יד ןופ עיצאזיפארוָאילּביּב
 ןופ טעּברא רעד ןיא טרָא ןסױרג א רעײז טעװ ,ךעלדגע .טוטיטסניא םאֹּב וויכרא-עסערּפ
 וצ קעװצ םעד ןּבָאה טעװ סָאװ ,עיפארגָאָילּביּב עשיטאמעט יד ןעמענראפ עלארטנעצ רעד
 -ָנא ןופ ןוא רוטלוק רעשידִיי ראפ טוטיטסניא םענופ ןשינעפרעדאּב עקידנפיול יד ןענידאּב
 ,ר.ר.ס.פ ןיא ןטלאטשנא עכעלטפאשנסיוו ערעד



 ָאקנעשזעמ .ּוי

 וועיק ןיא ןזעװ-רעכיּב ראפ טוטיטסניא רעשינלארקוא רעד

 -לוק םענופ רָאטאזינאגרַא ,סָאמ רעסיוועג א ןיא ,ןוא רעקעלּפטנא ןא סלא ,ךוּב סָאד
 -קרעמפוא יד ךיז וצ ןגיוצעגוצ טָאה ,עיצוילָאװער ןופ טַײצ א ןיא סרעדנוזאּב ,סעצָארּפ-דוט
 םעלּבָארּפ רעד רעּביא .ןכאפ ענעדיישראפ ןופ רעשרָאפסױא לָאצ רעסיורג א אּב טַײקמאז
 אֹּב ךיא רָאנ ,ןילא רענעק-רעכיּב יד אֹּב רָאנ טינ קנאדעג רעד טעּבוא ךוּב ןופ
 .ןגָאלָא;צָאס ןוא ןטסימָאנָאקע ,ןטסיפארגילָאּפ ,רעלטסניק ןוא רעּבַײרש יד

 רעד ראפ ךיז טָאה ךוּב ןשיניארקוא םוצ סערעטניא רעד סָאװ ,ךעלריטאנ ץנאג'ס
 -ָארּפ םעניא ןליּפש ףראד ךוּב סָאד סָאװ ,עילָאר יד .טרעסערגראפ קראטש טַײצ רעטצעל
 םורא ןרירטנעצנָאק טרעדָאפ עיצּוילָאװער-רוטלוק רעד ןיא ,עיצאזיניארקוא רעד ןופ סעצ
 םיא םורא ןרעװ טרירטנעצנָאק לָאז'ס ,טרעדָאפ ,סעכיוק עשירעשרָאפ רעמ סָאװ ךוּב םעד
 סָאװ ,גנוניימ עכעלטפאשלעזעג עטיירּב יד ךיוא רָאנ ,טעּברא עכעלטפאשנסיוו יד רָאנ טינ
 .ךוּב ןשיניארקוא םעַײנ םענופ גנולקיווטנא רעד ןפלעהטימ לָאז

 טריזינאגרָא ייז יידעק ןוא ,ןּבעל סָאד טקורעגסיורא טָאה סעּבאגפוא עטיירּב עכלעזא
 ראפ טוטיטסניא ןשינִיארקוא םעד ןפאשעג דליּבמָאקלָאפ רעד טָאה ,ןזייל וצ
 : .שינעטנעקכוּב

 -אגרָא עקידנכערּפשטנא יד ןענופעג ךַײלג טינ ןעמ טָאה עיצוילָאװער ןרָאי עטשרע יד
 ןיא רעמ ןעגנאגעגכרודא ןענַײז 1923--1919 ןרָאי יד .טוטיטסניא ןראפ םרָאפ עלענָאיצאזינ
 טוטיטסניא ןשיפארגָאילּביּב א ןופ .ןשינעכוז עשיגָאלָאדָאטעמ ןיא רעדייא עלענָאיצאזינאגרָא
 א וצ ןעמוקעג 1923 רָאי ןיא רימ ןלנַײז רענעלּפ עקידנּפאכמורא ץלא ,ענעמּוװשעצ טימ
 א ךָאנ ,טציא .סעּבאגפוא עכעלטַײד ןוא ערָאלק טימ טוטיטסניא ןשירעשרָאפ-ךעלטפאשנסיוו
 .ןעלקאכאס עסיוועג ןע;צרעטנוא ןיוש רימ ןענָאק ,ץנעטסיזקע רעקירָאיפניפ

 -רא ןּבױהעגנָא טָאה שינעטנעקכוּב ראפ טוטיטסניא רעשירעשרָאפ-ךעלטפאשנסיוו רעד
 ןשיניארקוא םעד טקיטעטשאּב טָאה גנוריגערךטאר יד ןעװ ,רָאי 1919 טראמ ןיא ןטעּב
 ןעװ ,רעטעּפש רעּבָא .וועלק ןיא רעמאק-רעכיּב-טּפיױה .רעֶד אּב טוטיטסניא ןשיפארגָאילּביּב
 ןעמונעגרעּביא טָאה סָאװ ,רעמאק-רעכיּב עשיניארקוא ןא ןרָאװעג ןפאשעג זיא ווָאקראכ ןיא
 -ךעלטפאשנסיוו א זיולּב ןּבילּבראפ וװעִיק ןיא זיא ,ךיז ףא סעִיצקנופ-רעמאק עשיפיצעּפס יד
 -ימָאק-טפאשנסיוו-טּפיוה רעד .טוטיטסניא ןשיפארגָאילּביּב ןשיניארקוא םאּב לרעמעק שירעשרָאּפ
 ןיא לרעמעק עקיזַאדסַאד ןריזינאגרַאער ןסָאלשאּב 1922 רָאי סָאד טָאה דליּבמָאקלָאפ םאּב טעט
 ןריזיראילוּפָאּפ ןוא ןרידוטש וצ טגָארטּפּואּב םיא טָאה ןוא שינעטנעקכוּב ראפ טוטיטסניא א
 .שינעטנעקכוּב סָאד

 -נָא שינעטנעקכוּב ראפ טוטיטסניא-טפאשנסיוו רעשיניארקוא רעד טָאה 1923 הָאי ןיא
 .(,1316:10:1011י141 131611=) "סעירעי עשיגָאלָא;לּביּב , ןאגרָא ןשידָאירעּפ ןַײז ןּבעגוצסיורא ןּביֹוהעג

 -ייװעניא רעד ךיוא ןעמערופוצסיוא ןּבױהעגנָא ךיז טָאה רָאי ןט-1923 ןקיּבלעז םענופ !
 .סעיצקעס יד ןשיװצ ןרָאװעג טלײטעגנַײא זיא טעּברא יד .טוטיטסניא םענופ יוּב רעטסקינ
 ,סעיסימָאק ןרָאװעג ןפאשעג ןענַײז ,רענעקכוּב ןזַײרק עטיירּב טעּברא רעד וצ ןעיצוצ יידעק
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 ,,טוטיטסניא םענופ רעטעּבראטימ עטלָאצאּב ןייק טינ ןעװעג ןענַײז רעדילגטימ עריא סָאװ
 -נָא רעד רעטנוא ןטעּברא ןעוװעג םיקסאמ ןענַײז טָאװ ,רעוט עכעלטפאשנסיוו עכלעזא רָאנ
 -עג זיא עיצקעס רעדעי אּב .עיצקעס רעקידנכערּפשטנא רעד ןופ ןאלּפ ןטיול ןוא גנוריפ
 ןענַײז סע .עיצקעס יד טריפעגנָא טָאה טעּברא ריא טימ סָאװ ,עיסימָאק א ןרָאװעג ןפאש
 ןריטקאטנָאק וצ יידעק .קידנעטשּבלעז טעּבראעג ןּבָאה סָאװ ,סעיסימָאק ןעװעג ךיוא רעּבָא
 .ןּוא רענעלּפ יד טימ סעיסימָאק עקידנעטשּבלעז יד ןופ טעּברא יד ןוא רענעלּפ יד
 / ןעמונעגנַײרא סעִיסימָאק עקיזָאריד ןופ סרעציױזרָאפ יד ןעמ טָאה ,סטיצקעס יד ןופ טעּביא
 .טכער-גנוטאראּב טימ רעדילגטימ סלא - טוטיטסניא םענופ טאר ןכעלטפאשנסיוו םעד ןיא
 רעד סָאװ ,גנולקיוװטנא רעוויטארטסינימדא רעד ןופ געװ רעשיטאמעכס רעד זיא סָאד טָא
 : .טעּברא ןַײז ןיא טכאמעגכרוד טָאה טוטיטסניא

 ןשרָאפסױא ראפ עיצקעס א (1 :סעיצקעס ַײרד ןאראפ טציא ןענַײז טֹוטיטסניא םעניא
 םעד ןוא ךוּב סָאד ןענרעלרעד ראפ טעניּבאק א טעּברא ריא אּב ; ךוּב ןופ עיגָאלָאיצָאס יד
 וצ ףא עיצקעס א (3 ןוא ךוּב ןופ עטכישעג יד ןענרעלרעד וצ ףא עיצקעס א (3 ;רענעײל
 .ךוּב ןופ קינכעט יד ןוא טסנוק יד ןענרעלרעד

 -ָאק א ,(רעדילגטימ 16) עיסימָאק-רענעיײל א :ריפ טוטיטסניא םֵאּב ןטעּברא סעיסימָאק
 ִיֵלֹּביִּב א ןוא יז 13) ךוּב ןופ קינכעט יד ןוא טסנוק יד ןענרעלרעד ראפ עיס
 : .(רעדילגטימ 17) עיסימָאק עשיפארגַא

 טמוקאּב ,טוטיטסניא םאּב ךיז טניפעג סָאװ ,קעטָאְילּביּב עשיגָאלָאַילּביּב עלעיצעּפס יד
 וצ ַײדעק זיא'ס ,שינעטנעקכוּב ןגַײװצ ענעדיישראפ ןופ ןלאנרושז-ךאמ 72 רעילוגער טציא
 עכעלטפאשנסיוו עלא ןעמוקאּב עקידָאירעּפ ראפ גָאלאטאק ןטקינייראפ ןטיול זא ,ןכַײלגראפ
 .ןלאנרושז עשיגָאלָאילּביּב 30 יװ ,רעמ טינ ווָאקראכ ןופ ןקעטָאִילּביּב

 ןעמונעג ןָא ּבױהנָא ןופ ךַײלג טָאה שינעטנעקכוּב ראפ טוטיטסניא רעשיניארקוא רעד
 -עטנעקּכוּב ראפ ןטלאטשנא עטסקיטכיװ יד טימ ןעגנודניּבראפ עכעלטפאשנסיוו ןלעטשוצנַײא
 :יילרעייװצ ןעוװעג ןענַײז ןעגנודניּבראפ עקיזָאדיד .דנאלסיוא ןיא ןוא .ר .ר .ס .פ ןיא שינ
 -שינאגרָא ןא עטייװצ א ןֹוא ,סעּבאגסיוא יד טימ שיטסױא ןא - עשינאכעמ א ענייא
 .װ .א .א עיצאמרָאפניא עקיטַײזנגעק ,ץנעדנָאּפסערַאק -- עכעלטפאשנסיוו

 -נא 141 טימ םרָאּפ רעטשרע רעד ןופ ןעגנודניּבראפ רימ ןּבָאה גָאט ןקיטנַײה אּב
 -טסע ,ךַײרקנארפ ,ןליוּפ ,עיקאווָאלס-ָאכעשט ,דנאלשטַײד ,עקירעמא ,.ר .ר .ס .פ ןיא ןטלאטש
 ןּבָאה םרָאפ רעטייווצ רעד ןופ ןעגנודניּבראפ ;עילארטסווא ,דנאלגנע ,עינאּפש ,עטיל ,ךַײר
 .עיקאווָאלס-ָאכעשט ןוא ןלױּפ ,ךַײרקנארפ ,דנאלשטַײד ,.ר .ר .ס .פ ןיא ןטלאטשנא 130 טימ רימ

 49 ןּבעגעגסיורא שינעטנעקכוּב ראפ טוטיטסניא רעד טָאה טעּברא רָאי ףניפ יד ראפ
 -קורד ?42 -- ןימעגלא ןיא ,שינעטנעקכֹוּב רעּביא רוטארעטיל רעכעלטפאשנסיוו ןופ ןעמענ
 : ,ןראילּפמעזקע 14 800 ןיא ןגיוּב

 -ניא רעד טָאה דארגנינעל ןיא 1927 רָאי ןיא גנולעטשסיוא רעשידנאּבראפלא רעד ףא
 טעּברא רעזדנוא וצ ךיז ןעֶיצאּב סערעטניא ןרעדנוזאּב א טימ .סָאלּפיד א ןעמוקאּב טוטיטס
 .רענעקכוּב עשידנעלסיוא יד

 -נסיוו רעשיניארקוא רעד אּב עיסימָאק רעשיפארגָאַילּביּב רעד ןופ גארטפוא ןטיול
 -פיונוצ םענופ עיגָאלָאדָאטעמ יד טוטיטסניא רעד טציא טעּבראאּב עימעדאקא רעכעלטפאש
 .ראוטרעּפער ןשיפארגָאְ;לּביּב ןשיניארקולא ןא ןלעטש

 עיצקעלָאק עסיורג א ןעגנושרָאפסױא ענַײז ראפ ןּבילקעגפיונוצ טָאה טוטיטסגיא רעד
 עשידָאָירעּפ 200.000 רעכעה ,ךעלכיּב 12.000 ןופ טײטשאּב סָאװ ,ןכאזקורד עשיניארקוא
 ךיז טימ טלעטש עיצקעלָאק עקיזָאדיד .ךעלטעלּב"גולפ טנוױט 12--10 א ןוא סעּבאגסיוא
 ןריזינאגרָא סָאװ ,ןזעוו-קורד ןשיניארקוא םעד ןופ ייזוומ ןקידנעמוק ןופ דנָאפ-טנורג א רָאפ
 .לגנאמ-טלעג רעּביא טגײלענּפָא לַײװ רעד טרעװ םיא

 רעקיצנייא רעד זיא (,1216:06.ווזיזו! 10671-) "סעֶיִדעי עשיגָאלָאָילּביּב  לאנרושז רעד
 לאנרושז רעד .שינעטנעקכוּב ןשיניארקוא ךאפ ןאגְרָא רעשידָאירעּפ דנאּבראפ ןצנאג םעניא



 51 ךוּבלמאז רעשיגָאלַאַילּביּב

 עוויטקא 232 רע טַאה גָאט ןקיטנַײה אּב .ןגָאלָאְילּביּב וַײרק ןשּפיה א ךיז םורא טריּפורג
 ,רעטעּבראטימ

 טוטיטסניא רעד טָאה עניארקוא ןיא דנאטשוציקעטָאִילּביּב ןטימ ךיז ןענעקאּב וצ יידעק
 טנזױט 11) ןקעטָאילּביּב ןופ גנושרָאפסױא עשיניארקולא ןא רָאי עטצעל סָאד טכאמעגּכרוד
 ןסיורג א ןּבעגעג טָאה ,דנאּבראפ םעניא עטשרע יד ,גנושרָאפסיוא עקיזָאדיד .(ןקעטָא;לּביב

 -עטאמ םעד טָאה רענעײל םעד ןוא ךוּב סָאד ןענרעלרעד ראפ טעניבאק רעד .לאלרעטאמ
 .ןטעּברא ענַײז ןופ דנאּב א קורד םוצ ןּבעגעגרעּביא טָאה ןוא טעּבראאּב ןיוש לאָיר

 עכעלטפאשנסיוו 187 ןופ ץענ א ןרָאװעג טריזינאגרָא זיא טעניּבאק ןקיזָאדמעד אֹּב
 םענופ רענעייל יד ןגעוו ןלאלרעטאמ ןעגנוזַײװנָא עגַײז טול ןעלמאז סָאװ ,ןטנעדנָאּפסערָאק
 -אֹּב טציא ןרעו -- ךעלטראק טנזיוט ןעצ רעּבירא -- ןלאירעטאמ עקיזָאדיד .ךוּב ןשיניארקוא
 .קורד םוצ טיירגעגוצ ןוא טעּברא

 -אּב וצ זיא עּבאגפֹוא ריא סָאװ ,עיסימָאק עשיגָאלָאנימרעט א טעּברא טוטיטסניא םאּב
 -ראפ גנע זיא עיסימָאק עקיזָאדיד .שינעטנעקכוב ראפ עיגָאלָאגימרעט עשיניארקוא יד ןטעּברא
 .ךארּפש רעכעלטפאשנסיוו רעשינלארקוא ראפ טוטיטסניא ןטימ ןדנּוּב

 :ןעגנולעטשסיוא עכלעזא טנדרַאעגנַײא טוטיטסניא רעד טָאה רָאי ףניפ עטצעל יד ראפ
 .גנולעטשסיוא-קורד עשיניארקולא .1
 .ךוּב ןשיניא-קוא םענופ גָאטרַאי 2350 םעד טעמדיוועג גנולעטשסיוא .2
 .גנולעטשסיוא-לָאגָאג 3
 .טאקאלּפ ןרענָא;צילָאװער םענופ גנולעטשסיוא 4
 -עטשסיוא עשידנאּבראפלא ייװצ ןיא טקיליײטאּב טוטיטסניא רעד ךיז טָאה םעד ץוכא

 ןרָאי יד ראפ עליה רעשיניארקוא רעד ןופ גנולעטשסיוא ןא טיירגעגוצ טרעװ טציא נו
 ,ןסירּבילסקע ןופ גנולעטשסיוא ןא ןוא .1928-+-+7

 -עטנעקכוּב ןופ ןעגנושרַאפסוא עקידנפיול ערעדנא ןוא עשיפארגָאילּביּב עניילק ײר א
 םוצ ךיז ןדנעװ יז טימ סָאװ ןוא ןגארפ ענעדיישראפ טימ ןדנוּבראפ ןענַײז סָאװ ,שינ
 -נָאק וצ טוטיטסניא םעד טינ ןּבױלרעד ,ןענַאזרעּפ ענלצנייא ַײס ,ןטלאטשנא ַײס טוטיטסניא
 .ךאפ ןייא ףא ךעלסילשסיוא ךיז ןרירטנעצ

 זיולּב ןוא ,שינעטנעקכוּב ןופ סעמעלּבָארּפ ע ל א ךַײלגאּב קיטכיװ ןענַײז זדנוא ראפ

 ףא ּפָארט םעד ןלעטש טַײצ וצ טַײצ ןופ ןדנוא ןטיונ סעּביס עשינכעט ענעדיישראפ
 .עגארפ רעטמיטשאּב א

 טָאה יז ןוא גנוי רעייז ךָאנ זיא טארפיּב עשיניארקוא יד ןוא לאלכיּב שינעטנעקכוּב יד
 -נעקכוּב םעצע םוצ סעכַײש א ןּבָאה סָאװ ,סעמעלּבָארּפ ר עצנאג א ןזיל וצ ךָאנ
 , .עפוג שינעט

 טציא טוטיטסניא רעד זיא ,עזאּב עשיטערָאעט עטסעפ א ךיז ראפ ןפאש וצ יידעק
 -עטנעקכוּב ןופ ןגארפ עשיטערָאעט טעמדיװעג ,ךובלמאז א ןּבעגסיורא טימ טקיטפעשאּב
 סָאד .ר .ר .ס .פ ןופ רענעקכוּב עלא ןקיליײטאּב ךיז ןלעװ ךוּבלמאז ןקיזָאדמעד ןיא .שינ
 ןופ ?קאכאס א ןריפוצרעטנוא דָאטעמ ןשיטסיסקראמ א טימ ווּורּפ רעטשרע רעד ןַײז טעװ
 ראפ ןגעװ יד ריא ראפ ןקרעמוצנָא ןוא ,טפאשנסיוו ערעדנוזאּב א סלא ,שינעטנעקכוּב רעד
 .גנולקיווטנא רעקידרעטַײװ רעד



 טאטשנוַײא סקאמ

 רעשידַיי רעװקסָאמ רעד ןופ עיצקעס עשיפארגָאילּביּב יד
 טפאשלעזעג רעכעלטפאשנסיוו

 ןסעּברא וצ טקרעמעגנָא טָאה טפאשלעזעג רעװקסָאמ רעד ןופ עיצקעס עשיפארגָאילּביּב יד
 -עג ןשיפארגָאַילּביּב ןפא רעטעּבראטימ וויטקא םעד ןריזינאגרָא (1 : ןעגנוטכיר עקידנגלָאפ טיול
 ןרילָארטנָאק ךעלטפאשנסיוו ןוא ךעלטפאשלעזעג ,.ר .ר .פ .ס .ר ןיא ןוא עװקסָאמ ןיא טיִּב
 ןענידאּב (2 :ןעגנוּבױהנָא ענעדיישראפ ןכעלקריווראפ} וצ ייז ןפלעהטימ ןוא טעּברא רעייז
 םעד טימ רעוט עכעלטפאשנסיוו ענלצנייא ןֹוא טפאשלעזעג רעד ןופ סעיצקעס עקירעּביא יד
 עשיטקארּפ עוויטקעלָאק עקידנעטשטּבלעז א ןריפ (3 ;ראוטרעפער ןשיפארגָאילּביּב ןקיטיונ
 עשיגָאלָאדָאטעמ ןוא עשיטערָאעט ענעדיישראפ ןעלדנאהאּב (4 ןוא טעּברא עשיפארגָאילּביּב
 | .שינעטנעק-קעטָאילּביּב ןוא עיפארגָאילּביּב רעשידִיי רעד ןופ ןגארפ

 ןגנע ןא ןיא ןרעװ טריפעגכרוד ,ךיז טייטשראפ ,טעװ םארגָארּפ-טעּברא עקיזָאדיד
 ןופ סעיצאזינאגרָא ןוא ןטלאטשנא עכעלטפאשנסיוו עשידִיי עקירעּביא יד טיִמ טקאטנָאק
 עטסיזמוא ןוא םזילעלאראּפ א ןדַײמסיױא יידעק ,(דנאלסורטסַײװ ןוא עניארקוא) דנאּבראפנטאר
 ,גנודנעוושראפ-סעכיוק

 -כרוד עיצקעס רעשיפארגָאָילּביּב רעד ןעמוקעגסיוא זיא טעּברא עשיטקארּפ עטשרע יד
 יד ראפ עסערּפ רעשיטסינומָאק רעשידִיי רעד ןופ גנולעטשסיוא יד ןריפכרוד םאֹּב ןכאמוצ
 ןעמוקאּב טָאה ןוא גלָאפרעד סיורג טימ ןעגנאגעגכרוד זיא עכלעוו ,טכאמנטאר רָאי 11
 .(+ טַײקכעלטּפאשלעזעג רעשיטעווָאס רעװקסָאמ רעשידִיי רעצנאג רעד ןיא גנאלקּפָא ןטיירּב א

 עלענָאײצאזינאגרָא ענעדיישראפ ןרָאװעג טלדנאהאּב ןענַײז עיצקעס רעד ןופ ןעגנוציז יד ףא
 ףא ןטעּברא עיצקעס רעד ןופ רעדילגטימ יד ןשיװצ ןרָאװעג טלייטעגרעדנאנאפ זיא טע ,ןגארפ
 םענופ : ןגארטרָאּפ עכעלטפאשנסיוו ייר א ןרָאװעג טרעהעגסיוא זיא'ס ןוא ןטיּבעג ענעדיישראפ
 ,'סעּבאגסיוא עשידָאִירעּפ עשידִיי ןּבַײרשאּב ןופ עיגָאלָאדָאטעמ רעד וצ  ץינשזריק 'כ
 ,"1928 ןראפ דנאּבראפנטאר ןיא עיצקודָארּפ-רעכיּב רעד ןופ לקאכאס רעד,--רענטאר .כ םענופ
 רעד אּב עיצקעסדִיי רעד ןופ ןוויטקעּפסרעּפ ןוא דָנֹאטשוצ רעד,-- גרעּבנירג .ז .כ םעֶנופ
 ןבאגפוא יד,-- ,גרעּברעּביל .י 'כ םענופ ,"עװקסָאמ ןיא קעטָאִילּביּב רעכעלטנפע רעשינינעל
 ."עיגָאלָאָילּביּב רעשידִיי רעד ןופ

 שיטקארּפ ןענַײז ,עיצקעס רעד םורא ךיז ןריפורג סָאװ ,םירייואכ עלא טאמיק
 עיצקעס יד טָאה רעּבירעד ןוא ,עיפארגָאְילּביּב ןופ ןטיּבעג ענעי רעדָא יד טימ ןעמונראפ
 .רעדילגטימ עריא עלא ןופ רענעלּפ-טעּברא עטאווירפ יד ןעגנוציז עריא ףא 'טכארטאּב
 גנוײטשטנא רעד רעּביא ץינשזריק 'כ ןופ טעּברא יד ןפורוצנָא יײדעק זיא ערעדנא ןשיװצ
 עסערַּפ עשידַיי רָאי 100, טעּברַא ערעסערג ןַײז) .עסערּפ רעשידִיי רעד ןופ גנולקיווטנא ןוא
 וצ ףא טפאשלעזעג רעד ןופ גנוטלאווראפ רעד ןרָאװעג טגײלעגרָאפ זיא *דנאלסור ןיא
 -ראפ ןיא עיצקודָארּפ-רעכיּב רעד ןופ, עיצארטסיגער עקידנפיול יד ,-:רענטאר .ז 'כ ,(ןקורד
 -ידיי רעד ןוכ עטכישעג רעד וצ,--ןיקּפיצ 'כ רעד ,.א .א "גאלראפרטנעצ רָאי 5, ,"דנאּב
 ןיא גנונעדרָאנַײא-דרע רעשידִיי רעד ןֹופ עיפארגָאילּביּב, עניצאק 'כ ,"עיפארגָאַילּביּב רעש
 עיּפארגָאנטע רעשידִיי ןופ עיפארגָאילּביּב , טאטשנזַײא .מ ןוא רענטאר .ז ,"דנאלסור ןשיראצ
 "ןלאנרושז עכעלטפאשנסיוו עניימעגלא יד ןיא עקִיאדוי ,-- טאטשנזַײא .מ ,"רָאלקלָאפ ןוא

 .ק .א ןופ ץיטָאנ רעד ןיא רעיונעג עז גנולעטשסיוא רעד ןגעוו 0
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 וא קנאדעג רעד ןענאטשטנא ךיוא זיא'ס .װ .א .א (שיסורסַײװ ןוא שיניארקוא ,שיסור) -

 עקירעהעג יד טימ ךיז ןדניּבראפ ףא טירש עקיטיונ עטשרע יד טכאמעג ןיֹוש ןענַײזיס
 ,סעסצסאהדוװפססאתה ץוהטהעסהע 0 סעץקסאא" םעד ןצעזרָאפ ןגעװ ןענָאזרעּפ ןוא סעיצוטיטסניא

 רעשידָאירעּפ רעשידִיי רעד ןופ עיפארגָאילּביּב יד ןפאש וצ ןאלּפ א ןענאטשטנא ךיוא זיא'ס
 -רעד ןופ טַײקיטכיװ רעסיורג רעד ןגעװ .טכאמנטאר רעד ןופ טַײצ רעד ראפ עסערּפ
 זא ,םעד ןגעװ ןדייר וצ קיטױנ טינ ךיוא זיא'ס .ןדייר וצ קירעּביא זיא טעּברא רעקיזָאד
 טימ זיולּב ךעלגעמ זיא עסערּפ רעשיטעװָאס רעשידִיי ןופ עיפארגָאילּביּב יד ןריפכרוד
 .סעיצאזינאגרָא עשיפארגָאִילּביּב עשידִיי עלא ןופ סעכיוק עניימעגלא

 ןוא טַײטאּב ןרעדנוזאּב א ןּבָאה סָאװ ,ןטעּברא עקיטכיו עירָאגעטאק רעד וצ
 -קעטָאילּביּב ןופ ןגארפ יד ףיוא ןרעהעג ,טעּברא עוויטקעלָאק עמאזניימעג א ןרעדָאפ
 סעקירּבור יד ןקרעמנָא :עיצקעס ךעד ןיא ןרָאװעג טקורעגסיורא ןענַײז עכלעוו ,,שינעטנעק
 עשידִיי ןַײרק םוצ םעטסיס עלאמיצעד יד ןסאפוצ ,גָאלאטאק ןשיטאמעט ןשידִיי א ראפ
 -נסיו עשידִיי ענעדיישראפ יד ןיא עיצאקיפיסאלק עכעלטַײהניײא ןא ןריפנַײא ,ןטפאשנסיוו
 זיִּב עיצקעס יד ךָאנ טָאה ,רעדײל ,ןגארפ עקיזָאדיד .וװ .זא .א ןקעטָא;לּביּב עכעלטפאש

 .טַײקמאזקרעמפוא עקירעהעג יד ןּבעגענּפָא טינ טציא



 ןעגנולעטשסיוא-עסערּפ

 עװקסָאמ ןיא עסערּפ רעשיטסינומָאק רעשידִיי רעד ןופ גנולעטשסיוא יד 1
 :י

 עיצקעס עשיפארגָאִילּביּב יד טָאה עיצילָאװער-רעּבאיטקָא רעד ןופ גָאטרָאי ןט-11 םוצ
 -ינאגרָא "עטכישעג ןוא רוטארעטיל ,ךארּפש עשידִיי יד ןרידוטש וצ טפאשלעזעג, רעד ןופ
 ןופ ןפָא ןעוועג זיא עכלעוו ,"עסערפ עשיטסינומָאק עשידִיי רָאי 11, גנולעטשסיוא ןא טריז
 ,1928 רעּבאיָאנ ןט-18 ןזיּב ןט-8

 ןענַײז סָאװ ,שידִיי ןיא סעּבאגסיוא עקילָאמניײא ןוא עשירָאירעּפ 350 ךערעעּב יד ןופ
 ןעװעג סענירטיװ יד ףא ןענַײז ,1928-- 1917 ןרָאי יד ראפ דנאּבראפנטאר ןיא ןענישרעד
 ףא ,גנולעטשסיוא יד ןָאק טַײקלופ רעד דאצימ .צָארּפ 85 אּב .ה .ד ,295 טלעטשעגסיורא
 גנולעטשסיוא רעד ףא טלעפעג .רעקידנקידירפאּב ץנאג א ראפ ןרעװ טנעקרענא ,ןפיוא אזא
 -ראּפ עכעלרעגריּבניילק ןוא עזאושזרוּב יד ןופ סעּבאגסיוא עקיטֹרָא יד ךעלכאזטּפיוה ןּבָאה
 ראפ - רעקירעד ,ןטפירשטַײצ עשיגוימָאק ןוא עשיטסינומָאק עקיטרָא ייר א ךיוא ןוא ,ןעייט
 ךיוא ןריטנָאקסיד ןלָאז גנולעטשסיוא רעד ןופ רעכוזאּב יד יידעק .1921 -- 1920 ןרָאי יד
 -ריפסיוא טלעטשעגסיורא רעטרע עקידנכערּפשטנא יד ףא ןעמ טָאה ,סעּבאגסיוא עקיזָאדיד
 .ייז ןופ ןעגנוּביײרשאּב עכעל

 םעד ןוַײװאּב - גנולעטשסיוא רעד ןופ עּבאגפוא-טּפױה רעד טימ גנאלקנייא ןיא
 טליּפשעג טָאה יז סָאװ ,עילָאר יד ןוא עסערּפמָאק ױעשידִיי רעד ןופ געוו-גנולקיווטנא ןקירָאי1
 ענעדיישראפ ןיא ןסאמ עקידנטֿפּברא עשידִיי יד ןופ טעּברא-גנויױוּב רעד ןיא ןוא ףמאק םעניא
 טגיײלעגקעװא רוטקורטס ריא ןופ דָאסעי ןיא זיא - עיצוילָאװער רעד ןופ ןדָאירעּפ
 .ּפיצנירּפ רעשיגָאלָאנָארכ רעד ןרָאװעג

 ןופ ּבױהנָא רעד (1 :סענירטיוו 5 ןעמונראפ ןּבָאה גנולעטשסיוא רעד ןופ רעטנעצ םעד
 גירק-רעגכיּב םענופ רעַײּפ םעניא (2 ;(1919-- 1918) עסערפ רעשיטסינומָאק רעשידִיי רעד
 ןכייצ ןרעטנוא (4 ;(1924--1921) י'ּפענ, ןופ ןרָאי עטשרע יד (3 ;(1921 ּבױהנָא -- 1920)
 ןט-12 ןופ לעוװש ןפא עסערּפמָאק עשידִיי יד (5 ןוא (1928--1925) גנּויוּב רעשיטסילאיצָאס ןופ
 .רָאי-רעּבאיטקָא

 ויא עסערּפמָאק עשידִיי יד עכלעוו ןיא ,ןעגנוגנידאּב יד ןקעלּפטנא וצ רעטעליוּב יידעק
 ןכאמ רָאלק יידעק ךיוא ןוא ,ןרָאי עטשרע יד ןיא טלקיװטנא ךיז טָאה ןוא ןענאטשטנא
 ןוא גנוקריוו רעשיטסינומָאק רעד ראפ ףמאק ריא ןופ ןטאטלוזער יד ןוא ןּפאטע-טּפיױה יד
 ןרָאװעג ןּבעגעגוצ ןדָאירעּפ ייווצ עטשרע יד וצ ןענַײז ,עוויװס רעשידִיי רעד ןיא גנוריפנָא
 עשיטסילאיצָאס-ךעלרעגריּבניילק ןוא עזאושזרוּב עשידִיי יד ןופ עסערּפ רעד טימ סענירטיוו 5
 ןזיװאּב ןּבָאה יז זא ,יוזא טיוּבעג ןעוועג סענירטיוו עקיזָאדיד ןענַײז ַײּברעד ,ןעייטראּפ
 יד טָא ןופ גנולאפעצ רעקידעגָארדאהעּב רעד ןופ סעצָארּפ םעד ךעלױשנָא ןוא רָאלק
 .ןעייטראפ

 -מָאק ?ד (} :סענירטיוו עשיטאמעט עקינייא ןעװעג ךיוא ןענַײז גנולעטשסיוא רעד ףא
 -שירארעטיל (4 ;עזעיגילעריטנא (3 ;עלענָאיסעּפָארּפ (2 ;עסעוּפ עשירענָאיּפ ןוא עשיגוי
 .עסערּפ עשיגָאגאדעּפ (5 ןוא עשירעלטסניק

 יד סָאװ ,סנאנָאוער םעד טעמדיװעג ןעװעג זיא (סענירטיװ 2) לקניוו רעדנוזאּב א
 רעסיוא עװיװס רעשיראטעלָארּפ רעשידִיי רעד ןיא ןענופעג טָאה עיצוילָאװער-רעּבאיטקָא
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 -ינרעטנִיפָארּפ ןוא רעשינרעטנַימָאק רעשידנעלסיוא רעד -- דנאּבראפנטאר ןופ ןצענערג יד
 אזא ףא טרידנעטערּפ טינ ,ךעלריטאנ ,ןּבָאה סענירטיוו עקיזָאדיד .שידִיי ןיא עסערּפ רעש
 -סינומָאק רעד ןופ סקּוװ ןגעוו גנולעטשרָאּפ עסיוועג א רעּבָא ,עשיטעװָאס יד יװ ,טַײקלוּפ
 ,רעדנעל עשיטסילאטיּפאק ענעדיישראפ ןיא ןסאמ-רעטעּברא עשידִיי יד ףא גנוקריוו רעשיט

 טמוק טאיראטעלָארּפ ןרענָאיצװילָאװער םעד עכלעװ ןיא ,ןעגנוגנידאּב יד ןגעװ ךיוא ןוא
 .ןּבעגעג קעפָאס ןָא לקניװ שידנעלסיוא סָאד טָאה ,ןפמעק ןוא ןּבעל וצ סיוא טרָאד

 עטקינייראפ) רעדנעל עשינאקירעמא יד טרינָאּפסקע עטשרע יד טָאה סענירטיוו ַײרד יד טָא ןופ
 עשִיעּפָאריײא-לארטנעצ ןוא ןפָארטימיל יד--עטייווצ יד ,(עניטנעגרא ןוא עדאנאק ,עקיסקעמ ,ןטאטש
 .עניטסעלאּפ--עטירד יד ןוא (עיגלעּב ,ךַײרקנארפ ,ךַײרטסע ,דנאלטעל ,עטיל ,ןלױּפ) סעּכולעמ

 יז .לקניװ-"דרעזעג, ןופ סענירטיו 4 יד טלעטשעגפיונוצ ןעװװעג ןענַײז ךַײר ץנאג
 -נטאר םעניא -- עסערּפמַאק עשידִיי רעד ןופ עילָאר עלאסָאלָאק יד- ןזיוואּב טעליוּב ץנאג ןּבָאה
 -נטאר יד סָאװ ,טעּברא-גנּויוּב רעזעידנארג רעד ןיא -- ןצענערג ענַײז רעסיוא ןוא דנאּבראפ
 .טעּברא רעוויטקודָארּפ וצ ןסאמ עשידִיי עטריסאלקעד יד ןעִיצוצ יידעק ,ךרוד טריפ טכאמ

 -עגסיורא םעניא ךיז ןריטנעִירָא רעכוזאּב עלעודיווידניא יד ןרעגנירגראפ וצ יידעק
 -סיוא ןא טימ גָאלאטאק-ןטראק רעלעיצעּפס א ןרָאװעג טיירגעגוצ זיא ,לאלרעטאמ ןטלעטש
 -שירָאטסיה םענופ ןראילּפמעזקע עכעלטע ןוא ןטפירשטַײצ עלא ןופ גנוּבַײרשאּב רעכעלריפ
 "סעמע , ןיא טקורדעג ןעוועג זיא רעכלעוו ,"עסערּפמָאק עשידִיי רָאי 10, דויטע ןשיפארגָאילּביּב
 ."טַײהראוו , רעד ןופ גָאטרָאי ןטנעצ םוצ

 ,ןסעצָארּפ ןוא ןּפאטע ערעקיטכיװו עלא ןופ גנוטכַײלאּב עשיטסיטאטס עכעלױשנָא ןא

 5 יד ןּבעגעג ןּבָאה ,ןרָאי-רעּבאיטקַא 11 יד ראפ טכאמעגכרוד טָאה עסערּפמָאק עשידִיי יד סָאװ
 -עסערּפ רעד ןופ גנוגעוואּב עניימעגלא יד :(ןרָאי יד טיול) ןזיוואּב ןּבָאה ייז .סעמארגאיד

 עסערּפ רעד ןופ גנולקיוטנא יד ,1921 -- 1917 ןרָאי יד ןיא גנוריצנערעפיד-ייטראּפ יד ,ץענ
 ןטיּבעג ענעדיישראפ ןוא טַײקשידָאלרעּפ רעד טול ,ןקילּבוּפער-ןטאר ענעדיישראפ ןיא

 רעװקסָאמ יד דאצימ סערעטניא ןקידנטַײדאּב א ןפורעגסיורא טָאה גנולעטשסיוא יד
 ןעוװעג זיא יז סָאװ ,געט 10 יד ראפ .טפאשטנעדוטס רעשיראטעלָארּפ ןוא רעטעּברא עשידִיי
 ןופ רָאטקעסדִיי םענופ סעיסרוקסקע--םעד ןיא ,ןשטנעמ 900 רעכעה טכוזאּב יז ןּבָאה ,ןפָא
 ,רענעײל-קעטָאילּביּב ,טעטיסרעווינוא-עכולעמ ןט-2 םענופ לײטּפָאדִיי ,טעטיסרעוװינוא-װערַײמ
 .א .א זיוה-ןרענָאיּפ

 רעשיפארגָאילּביּב רעד ןופ ווװורּפ רעטשרע רעד ןעוועג זיא גנולעטשסיוא-עסערּפ יד
 ןיא טעּברא רעשירעשרָאפ ןוא רעשירעלמאז ריא ןופ ןטאטלוזער יד ןגָארטוצסױרא עיצקעס

 ,ןּבעגעגנַײא םוקלופ .ךיז טָאה ווּורּפ רעד ןוא .ןסאמ עטיירּב יד |

 ןעגנוטַײצ-טנאוו עשידִיי יד ןופ גנולעטשסיוא עשידנאּבראפלא יד .וז
 ןיא טריזינאגרָא "סעמע,םענופ עיצקאדער יד טָאה (1929 ,ַײמ) גָאט-עסערּפ ןטצעל םוצ

 .ןעגנוטַײצ-טנאוו עשידִיי יד ןופ גנולעטשסיוא עשידנאּבראפלא ןא עװקסָאמ
 -טנאו ענעדיישראפ 140 ןופ ןרעמונ 168 טלעטשעגסיורא ןעוועג ןענַײז לקאכאסעּב

 ,1--ןּבולק-רעטעּברא ןופ ,36 -- עשיניײראפָארּפ ןוא עשידָאװאז-קירּבאפ :ייז ןשיוװצ ,ןעגנוטַײצ
 ,17 -- עקידלטעטש ,10--עשרעוּפ ,25 -- עשיראטסוק 10 -- ןלֹושוְואזּבאפ ןוא עשינכעטּפָארּפ
 -יטנא ,עשידרעזעג) ענעדיישראפ ןוא 28--ןטלאטשנא-ןרעל ערעדנא ןוא ןלוש-טעּברא ןופ
 .7 --(.א .א עזעיגילער

 ןטָארטראפ ןעװעג גנולעטשסיוא רעד ףא ןענַײז ןקילּבוּפער עשידנאּבראפ ערעדנוזאּב

 יזַײרק 7 ןופ ןעגנוטַײצ 28--ר"רסװו ,ןוַײרק 17 ןופ ןעגנוטַײצ-טנאוו 95 -- ר"רסוא : יוזא :

 3 -.ערעדנא ,ןזַײרק 6 ןופ ןעגנוטַײצ 14 -- ר"רפסר
 יד ןעמונוראפ גנולעטשסיוא רעד ףא ןּבָאה טרַא עטסנעעזעגנַא ןוא עטסערג סָאד

 -עגסיורא ןעװעג ןענַײז ,טגָאזעג יװ ,עכלעזא .ןעגנוטַײצ-טנאו עשידָא װאז"קירּבאפ
 .ענעּבירשעג 26 ןוא עטקורדעג 10 ?יז ןופ ,36 טלעטש
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 2 רעויָאקראכ) 6 עניארקוא :טלעטשעגסיורא ןּבָאה ןעגנוטַײצ-טנאו עט קורדעג
 .קירּבאפ-ךוש רעװעַיק ;שטיוװָאנאהאק ןופ .נ .א קירּבאפ-ךוש ןוא ווָאקאיניט ןופ .נ .א קירּבאפ
 יד ןוא טסערט-רעדעל ןופ קירּבאפ-ַײרעקלאוו-דַײנשוצ ,עיצוילָאװער-רעּבאיטקָא רעד ןופ .נ .א
 4 דנאלסורסַײװ ןוא (קירּבאפ-עקרָאכאמ עשיכולעמ עטד1 רעגושטנעמערק ; קירּבאפ-רעדַײנש
 קירּבאפ-ןקָאז ןוא "ןרעטניפָארּפ , קירּבאפ-יינ רעקסּבעטיװ ,"ייוושנימ , קירּבאפ-יינ רעקסנימ)
 .(טאניּבמָאק רעריזָאמ ןוא ןיקטעצ עראלק ןופ .נ .א

 רעשּפיה א ןוא ענעּבירשעג ןופ ןסקָאװעגסיוא ןענַײז ןעגנוטַײצ עטקורדעג עלא טאמיק
 עטקורדעג װָאר סָאד .רַאי עטרעפ עליפא ןוא עטירד סָאד ןיוש טנַײשרעד ייז ןופ לייט
 ןוא עשידִיי ןטעּברא סע ּוװ ,ןדָאװאז ןֹוא ןקירּבאפ ערעסערג יד ףא ןענַײשרעד ןעגנוטַײצ
 ;ךארּפש רעיײז טױל עטשימ עג רעּבירעד ןענַײז ןעגנֹוטַײצ עקיזָאדיד .רעטעּברא עשידיי-טינ
 עקיזָאדיד .(1) שיסורסַײװ-שיסור-שידִיי .(2) שיניארקוא-שיסור-שידיי ,(5) שיסור-שידִיי
 ןרעװ ײז רָאנ ,גנומענרעטנוא רעד ןיא ןעגנאהעגסיוא טינ ,טסּוװאּב יװ ,ןרעװ ןעגנוטַײצ
 ענימעגלא יד יװ ,גנומענרעטנוא רענעּבעגעג רעד ןופ רעטעּברא יד ןשיװצ טיירּפשראפ
 קיסעמסינטלעההאפ רעּבירעד ןּבָאה ןעגנוטַײצ עשידָאװאז-קירּבאפ עטקורדעג יד ,ןעגנוטַײצ
 זיּב 1200 ןופ 2 -- .זקע 1000 וצ ,5 .זקע טרעדנוה 8--6 וצ :ןשואריט עסיורג ץנאג
 ,3 -- .זקע 0

 126 ןאראפ גנולעטשסיוא רעד ףא ןענַײז ןעגנוטַײצ עשידָאװאז-קירּבאפ ענעּבירשעג
 ,רימָאטישז ,עציניוװ ןופ 1 וצ ןוא רעװקסָאמ 2 ,רעװעַיק 4 ,רעסעדָא 5 ,רעוועשטידראּב 7
 .טָאטש יד טלעטשעגטסעפ טינ 1 ןוא װעַײלָאקינ ,לעמָאה ,קסױרּבָאּב ,ןישטלוט ,טאקרעשט
 -רעדעל ןוא ךוש ,9 ןקירּבאפ-יינ ןיא :ןּבעגעגסיױרא ןרעוו ןעגנוטַײצ-טנאוו יד טָא ןופ
 שזאטָאקירט ,רעטשרעּב ,2 גנוטעּבראאּב-ץלָאה ראפ ןקירּבאפ ,2 ןדָאװאז-רעקוצ ,7 ןקירּבאפ
 ענעּבירשעג יד ןשיוװצ ךיוא .3 עטלעטשעגנָא ךרוד ןוא 3 ןעגנומענרעטנוא עשיפארגילָאּפ ןוא
 -עטאמ םעד ןּביג 1ןפ :עקיכארּפש-טשימעג טַײהרעמ יד זיא ןעגנוטייצ עשידָאװאז-קירּבאפ
 ןוא שיסור ,שידִיי ןיא--} ,שיניארקוא ןוא שידיי ןיא -3 ,שיסור ןוא שידיי ןיא לאיר
 .שידִיי ןיא זיולּב 4 ןוא ,שיניארקוא

 ;ןאראפ גנולעטשסיוא רעד ףא ןענַײז ןלושּפָארּפ ןוא -וואזּבאפ ןופ ןעגנוטַײצ-טנאוו
 קסװָארטעּפָארּפעינד ,סאקרעשט ,ןָאסרעכ ןופ רענײא וצ ןוא 2 --רעוועשטידראּב ,3 -- רעסעדַא
 רעד ןופ רעטעּברא עקיטפניק ןענידאּב ןעגנוטַײצ עקיזָאדיד ןופ ַײרד .עװקרעצָאלעּב ןוא
 -ראפ ןופ עקירעּביא יד ןוא רעטעּבראאּב-ץלָאה--1 ,רעּבראג--1 ,עירטסודניא רעשיגרולאטעמ
 עכעלטנגוי עשידִיי רָאנ ךיז ןענרעל ןטלאטשגא-ןרעל עלא יד טָא ןיא .ןכאפ ערעדנא ענעדייש
 .שידִיי ןיא לאירעטאמ ןצנאג םעד רעּבירעד ןּביג ןעגנוטַײצ-טנאוו ערעייז ןוא

 רעד ןופ רעטעּברא עשידַיי יד ןענידאּב סָאװ ,ןּבולק-רעטעּברא עלארטנעצ יד ןֹופ
 "זַײּפש רעסעדָא :ןעגנוטַײצ-טנאוו ערעייז טלעטשעגסיורא ןּבָאה ,ךאפ רעדָא טָאטש רעצנאג
 -ומָאק. ןּבולק רעצנילק ןוא רעװקסָאמ ,ןּבולק-ןינעל רעקסנימ ןוא רעװָאסירָאּב ,ּבולק-רעל
 .א .א זיוה-רוטלוק רעקסנעלָאמס ,"טסינ

 -א ט סוק יד ןופ ןעגנוטַײצ-טנאוז יד ןענַײז ןטאנָאּפסקע .עּפורג עקידנטַײדאּב עטייווצ יד
 ןופ (12) טפלעה א טאמיק ןענַײז ןעגנוטַײצ עכלעזא 25 ןופ .סעיצאזינאגרָא עשיר
 יד ןופ ;ןלעטרא ענלצנייא ערעסערג ןוא ןדנאּבראפ-ּברעװעגטסוק :ןראטסוק עטרירעּפָאָאק יד
 ,ןטפאשלעזעג-ראטסוק אּב 2 ,ןּבולק-ןראטסוק אּב 5 ןענַײשרעד ןעגנוטַײצ 12 עקירעּביא
 -נוזאּב .טָאטש ןופ ןראטסוק עלא טנידאּב (רעּפָאטָאנָאק) 1 ןוא ןלוש-ּברעוװעג-ראטסוק אֹּב 5
 קסיורּבָאּב ןופ ןראטסוק עטרירעּפָאָאק יד ןטָארטראפ גנולעטשסיוא רעד ףא ןענַײז טוג רעד
 .(2) עציניו ןוא (2) סעדָא ,(ןעגנוטַײצ 5 וצ) קסּבעטיװ ןוא

 סא טציא טמוק ,טעטש ערעסערג יד ןיא טּפיױהרעּביא ,ןראטסוק עטרירעּפָאָאק יד
 זיא רעּבירעד ןוא ,דנאטשאּב ןלאנָאיצאנ ןטשימעג א טימ ןלעטרא ןיא ןטעּברא וצ טרָא
 ןּבולק יד ןופ ךעלכאוטּפיוה) ןעגנוטַײצ-טנאוו עשיראטסוק 5 זױלּב סָאװ ,ךעלריטאנ ץנאג
 שיניארקוא ןוא שידִיי ןיא -- 1 ,שיסור ןוא שידִיי ןיא -- 18 ,שידִיי ןיא סיורא ןעייג (ןלוש ןוא

: 
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 עלא ןיא סָאװ ,ןרעדנוװאּב וצ זיא רעכיג .שיניארקוא ןוא שיסור ,שידלי ןיא --1 ןוא
 .שיסורסַײװ ןיא ץיטָאנ ןייא ןייק ָאטינ זיא דנאלסורסַײװ ןופ ןעגנוטילצ-טנאוו עשיראטסוק 0

 ,ןעגנוטַײצ-טנאוו 17 טימ ןטָארטראפ גנולעטשסיוא רעד ףא זיא לטעטש רעזדנוא
 .דנאלסורסַײװ ןופ ענייא זיולּב ןוא עניארקוא ןופ 16 ייז ןשיווצ

 ,עניארקוא ראפ קינײװ רָאג זיּב ,ךיז טייטשראפ ,ןענַײז ןעגנוטַײצ עקידלטעטש 6
 -ערַאה עקידלטעטׂש עשידִיי יד ןופ ןפאש ןוא ןּבעל ןגעװ גנולעטשרָאפ עסיװעג א רעּבָא

 עטלע ילעגסיורא יד זא ,טארפיּב ,ןעמוקאּב ןגעווטסעדנופ ייז ןופ ןעמ ןָאק ןסאמ ענשאּפ -
 ,ךעלּב 'נעייל ךרוד 4) סעיצאזינאגרָא ענעדיישראפ ךרוד ןּבעגעגסיורא ןרעוװ ןעגנוטַײצ
 ןעגנוטַײצ-טנאוו עקידלטעטש עלא .(ןלוש יד ךרוד 10 ןוא טאר ןכרוד 1 ,ּבולק א ףרוד 1
 .שידִיי ןיא לאירעטאמ ןצנאג םעד ןּביג

 ןעגנטַײצ עשרעיוּפ יד ןטָארטראפ גנולעטשסיוא רעד ףא ןענַײז ךאווש ראג
 רעמירק יד ןופ גנוטַײצ ןייא ןיק ָאטינ זיא סע .ףרָאד ןשידִיי םעַײנ ןוא ןטלא םענופ -

 ןייא זיולּב ןגירקעג רימ ןּבָאה דנאלסורסַײװ ןיא ןטריװלָאק עשידִיי 250 יד ןופ .ןדנָאּפ
 -עדנאוורעּביא יד ןופ ןענַײז ןעגנוטַײצ-טנאוו עשרעוּפ ענענאראפ 10 יד .גנוטַײצ"טנאוו
 -עַײלָאקינ ןוא רעלָאּפויראמ ,רעגָארָאװירק ,ףרָאדנינילאק ,ןַאשזדיּבָאריּב ןיא םיװּושָיי עשיר
 ןענַײשרעד ןעגנוטַײצ עשרעוּפ יד .עװקסָאמ אּב "ןעגנאז , ענומָאק רעד ןופ ןוא ןזַײרק רעוו -

 ןוא (1) טארפרָאד םאֹּב (2) סענומָאק עכעלטפאשטריוודנאל ןיא ,(2) ךעלּביטשנעײל אֵּב
 ןוא שידִיי ןיא ,7-- שידִיי ןיא זיולּב סיורא ןעייג ןעגנֹוטַײצ עקיזָאדיד ןופ ;(5) ןלוש אב
 .1 --שיניארקוא ןוא שיסור ,שידִיי ןיא ,2-- שיסור

 ןט לאטשנא-ןרע ל יד טלעטשעגסיורא ןּבָאה ןעגנוטַײצ-טנאוו עּפורג עקידנטַײדאּב א
 עקיזָאדיד ןשיווצ - .7 -- ר"רפסר ןוא 6-- ר"רסוו ,15 ר"רסוא ןופ :28 ןאראפ ןענַײז עכלעזא -
 ןטלאטשנא-ןרעל ערעכעה ,סמוקינכעטדעּפ ןופ 6 ,ןלוש-טעּברַא ןופ 14 ןאראפ ןענַײז ןעגנוטַײצ -

 -טשימעג .ןדאירטָא-רענָאְיּפ ןופ 4 ןוא ןלוש-טנװָא ןופ 2 ,ןלוש-טראּפ ןופ 3 ,ןקאפּברא ןּוא

 ,6 יז ןשיװצ ןענַײז ןעגנוטַײצ עקיכארּפש
 -לא רעד עּבאגעל סיורג רעדנוזאּב טינ ויא ןעגנוטַײצ-טנאוו עטלעטשעגסיורא לָאצ יד

 ףא ןענַײז ךָאד ,(6 ןּבעגעגסיורא זדנוא אּב ןרעװ סָאװ ,ןעגנוטַײצ עכלעזא לָאצ רעניימעג |
 סָאװ ,ןטלאטשנא-ןרעל ןּפיט ערעקיטכיװ עלא ןעװעג טלעטשעגרָאפ גנולעטשסיוא רעד
 .ןגָאמראפ רימ

 -אזינאגרָא-דרעזעג ןופ ןעגנוטַײצ 3 ןאראפ ןענַײז "ענעדיישראפ, עַּפורְג רעד ןשיװצ
 .רענעײל-קעטָאִילּביּב ןופ 1 ןוא סעיצאזינאגרָא עשיסרָאקיּפא ןופ 3 ,סעיצ

 -כעלריפסיוא רעקירעהעג רעד טימ ךיז ןלעטשוצּפָא קיטיונ סיוכרוד ןעוועג טלָאװ סע
 ;ןעגנוטַײצ-טנאוו עטלעטשעגסיורא יד ןיפ טלאהניא םענופ קיטסירעטקאראכ רעד ףא טַײק
 -רירטסויליא רעד ךיוא רָאפ קעּפָאס םוש ןָא ךיז טימ טלעטש סערעטניא ןטמיטשאּב א
 יד גנוצאשּפָא עיונעג א ןענידראפ סע ;ןעגנוטַײצ עלא טאמיק ןּביִג סע ןכלעוו ,לאירעטאמ
 -עטאמ םענופ גנולעטשסיוא יד ,ןעגנוטַײצ-טנאוו ןּפיט ןוא סעּפורג ענעדיישראפ ןופ ךאדּפש
 סָאד ,ץיטָאנ-קינָארכ רעצרוק א ןיא ךעלגעמ טינ רעּבָא זיא סָאד -וװ .א .א ייז ןיא לאל -

 .רעדנוזאּב ןרעוװ ןוטעג ףראד
 ןזיּב ןפָא ןעװעג זיא ןוא 1929 ַײמ ןט-25 םעד טנפעעג ךיז טָאה גנולעטשסיוא יד

 .רעטאעט-עכולעמ ןשידִיי םענופ ןלאז עלא ןעמונראפ טָאה יז .ינוי ןט"-0
 רעיונעג א טימ גָאלאטאק רעטקורדעג א ןרַאװעג ןּבעגעגסיורא זיא גנולעטשסיוא רעד וצ

 סעִידעי עטסעפ ןייק ןוא טרירטסיגער טינ ,רעדייל ,ןרעװ ,זדנוא אּב ןענַײשרעד סָאװ ,ןעגנוטַײצ-טנאוו יד (}

 1200 -- 1000 זיּב ןענַײשרעד רעילוגער זא ,רעאשעמ ןעמ זיא רעּבָא רעפעגמוא ; ןאראפ טינ ןענַײז לָאצ רעײז ןגעװ
 .ןעגנוטַײצ-טנאוו עטשימעג-ךארּפש ןוא עשידָיי

 רעשירָיי ראפ טוטיטסניא םאּב וויכרא-עסערּפ רעשירַיי רעשידנאּבראפלא רעד :עיצקאדער רעד ןופ
 טשירִיי עלא ןופ עיצארטסיגער ןוא גנולמאז רעשיטאמעטסיס וצ ןטָארטעגוצ קירוצ טַײצ רעצרוק א טיִמ זיא רוטלוק
 .ר .ר .ס .פ ןיא ןעגנוטַײצ-טנאוו עטשימעגכארּפש ןּוא
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 .ןעמוקעגנָא ןענַײז סָאװ ,ןעגנוטַײצ יד) ןעגנוטַײצ-טנאוו עטלעטשעגסיורא יד ןופ גנוּבַײרשאּב
 עפָאסױה רֶעדנוזאּב א ןיא ןַײרא ןענַײז -- ןרעמונ ,ה ןאלאטא םעד ןקודדּפָא ןכָאנ
 .(גָאלאטאק םוצ

 ןטלאטשנא-ןרעל ערעכעה יד ןיא סענעמאזקע יד ןוא ןָאזעס-רעמוז םענופ ּבױהנָא ןּבילוצ
 סָאװ ,רעכוזאּב יד ןשיװצ .רעסיורג ןייק טינ ןעװעג גנולעטשסיוא רעד ןופ ךוזאּב רעד זיא
 -רעּביא) עטלעטשעגנָא ,.צָארּפ 48,1 רעטעּברא :ןעוועג ןענַײז ,סעטעקנא טליפעגסיוא ןּבָאה
 -לנאגרָא עכעלטפאשלעזעג עשידִיי עלארטנעצ יד ןופ עטלעטשעגנָא ןוא רעוט-רוטלוק טּפױה
 ,צָארּפ 6,9 ערעדנא ןוא ןראטסוק ,.צָארּפ 15 ןטנעדוטס ,.צָארּפ 20 (סעיצאז

 רעדיװ גנולעטשסיוא יד ךיז טָאה עיצוילָאװער-רעּבאיטקָא רעד ןופ גָאטרָאי ןט-12 םוצ
 ןּכָאנ .ןטאנָאּפסקע עַײנ ליפ ןרָאװעגנ טלעטשעגסיורא ריא ףא ןענַײז ַײּברעד .טנפעעג
 קארט עצ םעד ןרָאװעג ןּבעגעגרעּביא ןטאנָאּפסקע עלא ןענַײז גנולעטשסיוא יד ןסילש
 ,רוטלוק רעשידִיי ראפ טוטיטסניא םענופ וויכרא-עסערּפ ןשידִיי



 רעד טמוקאּב סע סָאװ ,סעּבאגסיוא עשידָאלרעּפ עמישער
 וויכרא-עסערּפ רעשידִיי רעשידנאּבראפלא רעלארטנעצ

 (י קסבעּב א כ -- טלעטשעגפיונ וצ)

 דנאּבראפנטאר .ן

 :שידִיי ןיא 4

 רעטעלּבגָאט (8

 .קסנימ ,רּבאיטקָא .1
 .עװקסָאמ ,סעמע רעד .2
 .ווָאקראכ ,ןרעטש רעד 3
 קסווָארטעּפָארּפעינד ,ןרעטש-רַאפסיורא .4

 ,(קיסעמלגער טינ) 2
 טינ) גושטנעמערק ןיא ןרעטש רעד .5

 ,(קיסעמלגער
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 רעטעלּבנכָאװ (/
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 : ,גנודליּבנטאר ,5

 , ,טלעװ עטיור יד 6
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 11 ךוּבלמאז רעשיגָאלָאַילּביּב
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 :שיערּבעה ןיא 2

 .ענליוו ,םילג 3

 .עשראוו ,הרומה רבד ,4

 ..עשראוו ,ריעצה רמושה ,5

 א 0 טא רע ג1:52:גיא 8

 6 ןגוצ81144 260י8881, אעגאטצ-

 2 אהא טעגס818,0, - לא גי824 0.
 יד 4: עשוותוא ץונטיא 81, ?געמויא-

 יש

 א .גרעּבמעל ,החרזמ ,6
 א יש .שטַײד ןיא 4 ֵּ

 א : :
 א 212. ממש + 011:801241, 3161840. .שיליופ ןיא 3

 56 207. (1ג:א112, 1206.
 : א

 טי עקירעמא .זוו טא
 6 :שילגנע ןיא 3 :שידִיִי ןיא

 לא רעטעלּבנכָאװ (2 רעטעלּבגָאט (8

 לי 242 !וש .צזוסזו6גמ !{6טזטש , 6ש-3 סע. .קרָאי-וינ ,גָאט רעד ,3
 ,קרָאי-וינ ,לאנרושז-ןעגרַאמ רעד .4
 וו ,טַײהַײרפ-ןגרָאמ .5
 : ,סטרעוורָאפ .6
 .ָאגאקישט ,סטרעוורָאפ .7

 רעטעלּבנכָאװ (ט

 .קרָאיײ-וינ ,רענאקירעמא רעד 8
 : ,טַײקגיטכערעג ,9
 : ,ךָאװ .0
 .קרָאי-װינ ,עמיטש-רעטייּברא עַײרפ 1

 ,רנא ןוא ןלאנרושז-שעריוכ ,עכעלטנכָאוװיײװצ (6

 .קרָאי-וינ ,ךוּב רעזדנוא ,2
 .קרָאי-ינ ,רעטייּברא רעשידיא רעד .3
 , ,רעמראפ רעשידיא רעד 4

 , ,רעמאה רעד ,5
 -סָאל ,קנאדעג .רעשיראטעגעוו רעד 6

 .סָאלעשזנא

 .קרָאיײוינ ,רעקעװ רעד .7
 .סָאלעשזנא-סָאל ,קיפיסאּפ .8
 .קרָאי-וװינ ,סקנּפ .9
 .קרָאײוינ ,יורפ-ןרענָאיּפ ,0
 / ,דנאבראפ ,1

 , ,טירשטרָאפ .,2
 א : ,קנופ רעד .3
 6 ,רעדעפ יד 4
 : ,דנילרפ רעד ,5
 6 ,טפנוקוצ יד ,6
 , ,לאנרושז-רעדניק ,7
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 110140- 415. מס .14068ת, 08ץ?טיאמ.

 430. 2100ט, 222100- 416. 106 60טת611 3ט1166ת, טצ0םסצ-

 431. !1גוח 20200, 1104-48/מ. 417. 0 2102180 6001, 908תמס8טעק-

6 



 5 2 זי

 צו ם16גוסהסװוצתאחא 861ץװעא

 3 םגזאסק 12 | !מוזמאא 6

 סט8קס24ס6תא1 אגענאאװ 8 000? 38 מ קי 1917--1021 (0100. 271--486)

 ם16:1סזיקפאע|ינג 1 קס6סדק 852 תמצאומ, תוס םע?זחגת זנמסזתזסא זאא םסמומ 60, 86

 יה סעטעסאזשעגאצ סזזק8ו0088:10 38 180עע8/610 1||האזצק!ג8 ( 1688 סקול" ם. 192?)

 } 38 בקהכאסאז ,164026404/ 216שס0ח48ס64* 160602/ ןההעטאא 010:10ני8ץיז טז 266211 =

 לאסוגוצזאז ם08ו108:חס1גס 281 22 םֹוא 8 גנ1ס6 זזס 188 ן201160431/ 8 1808 18 8140-

 צנסס11 חקס םסקזמו םחתהטה. םחאקאתס חססמתסונאזז ןעסוש/קס8810 3800 1נס8עװקהכווע

 דע תטועזצ 118308 1 יז. 18. 3 דווּגוצֹו זזמסא1ס108811 1083, סחנעססו 8018, 190606218-

 2ו8ינומ 1 יי. הי ע8 םהמסקטס18601 ם1נסקזעקע. 118ץ8086 סזקהוזמס 882 אז2דסק}הצזצ (סהאס.

 ט2ס010248412488, 0108101080148) 2062ותא 1 1 ת.) טגהסנאהנפ } תוזעס א ץ-

 4. זצמועודס8

 תהסתהצאעת עה זסחמהמעח תס ,16/ס6מוהמע' 2. 800-
 צ 0 8 8 (ס'סמ0. 481=-506) :

 ןזה 61621018ו/1488 תק8מה 200080006 12 ם8עתק2מ206 ץ000ױ} ם. םסקסעס88

 8 גאצמטהת} ,911ס04?צק עץ 2666" (11210- ?ןסקא. 1915 ץ. י. 5 64. 108-- --126) } עוסזעעמ

 האג אוםיתסקנג.---1.יעפסקע 21. 11ס6044 8) סעקסאנ יתםסקא, כ) 11סמס11---םע88ס 1, 0) 180
 ן1סקסגה תהתמצאסמ8מ| ם ןםזוחצ 380082084; 11 |}קס 11ס0048: 2) 221881/:38 '80קע,

 ט) םוצסקנעמט) צהקהאנסקתסעעאה 18 38/818081 018114 ס) ס18ע1 חמס סאקסא} 18008-
 111 םוסזקה(וממס: 8) 6101ץ200321 אהנסץנתמע: ס) 88100107086001 00 םסמסמ חקס !טזשעאצ
 םמישסקנ8 13" ןג1חסאס828 2ננסקפנַצקה ממס1160ס02 + . ןןסמסאהההח 3 1102סו48 םוזאאא

 א0מ8אע. 101621000860100 םסתהמס צמסעס2סז1צט ח אז תסמתתאסא 1 06146426 48
 תהתזזזס 0, 100 םע/זחתס 38 11606008000 2412.

 צד ץאתזא

 + םיתתוהו ,ט2112" 0280 ןנעבאש 20ע6העױאאא ןס38נתסע 610-616710זץ261300

 ף8 תונסמהזצקמס-6ע0מעטגסתס0 צגהקהאזסמַצ, 2 6886: 1.21 1ט.-- תהצסקםזצקמו קסכטותאחא
 (סשסץ.509--819) 4) םמס 281008 12 3420 םאחתההמת 28001868000 ףמסקצ ,תתנ 16ט8ק/8

 מסה'ע", ס) חמס ענק 4866מ0ס71028 ,532 תמצאת 8228", 6) 20 61621018/11 י:80018-
 טעצסחת,0)חקס המצעסתס ס01ס0אוטהה 3 1קעווססמתפ, 6) חמס 281008 ע8סמצ ,'16800 שצ8
 צסעתתא". 2 11 0.--11סעמתת !ו{זא2 10040ח4 424 68064088/ אסמעצ (6100. 516-

 5 1{ תואוט עא - 018ץא4 (6100. 217--519) 8)אסחח תסטהמ 1166 חעטהדע 6806/4-

 081:010 808010, ס) חקס םעסנהםצ ,6608620" ןהננעזסמ2 4 (0 םס 00 80 ,--- 46מ!תסעע4

 וסקסאההה ימסמצ ,1106 תםסתהותמס {טז 4" .1ו8סנןט;סעס (סעסק. 520--521. 5 11+ ?ע618-

 זוז יַד 6 8 ג -- 810-61610ת861ינ1 32 82282138 (ס6ע0ק. 922--924) 6. 84. 2168-- םקס תקס-
 סחסאזע ,,1:06866* 4. 911660:808 (6100. 929--5201.

 1:מואז יסתס, 2ס םֹותתֹוהָצ ,,ע8118" םאהנסיצסס ז1ס8טע4 אס1111:2.המו1מ18  אזנעקסק}תה, תש 01?
 1.1 2{ - םוסתוסתקהשוצגה 84081612 18 {ןסענקמט210 016:1101ימ8ג3טס0 0100 !טס?עצעיזע

 ט81 ןגעהמעקא (טסע. 827--998) 9. 10. 1 6 28 6 ט א 0 - 5 אק8!טספאעה ןזהשא0884 -
 ןטסנעצעי ןזטעז038280188 8 142681 (ס10מ. 929--231) 3 א 4 83  םז ש 81--816210ע8-

 (ץ188 06810118 21068080840ז0 680026ט8010 28ץא080װעס '1082/ע0188 (סד00- 932 -- 938)

 4 1: -- םעסיעגמאה חקטסע (ס10ק. 224--538) 2) 8ע018888 68/0408801 אסצוצט1סעעפ-

 1101 םמקססע ם 2100881 )?  8060010388 22018882 68װ0620עאעצ 071202301. 5 סחעמססא
 הסץוסהחצמעתצ םחתהטפ, זג0 סהסמנאצס ן8סזענעז 6806402801 !וץדענעקע חק 85 4//

 (5 םסקתתאצמגמ 8 46 68 6 ם א ע 11) (600- 989--546).



 8 ס מ ס שי א א 8 3 א } ס 1 54

  תוסעסאב 486 םסחחאח 20ס8ֹוה 0 060דעזסמצ 8814 ינדיהיצ1מ 8 6ת61112מ11411 6

 עס8ד80888װ/8 סץהאהטסא 806 216 קססהדמ 616ת101ס89 028010 13 טהעמהנאהאמוזמאהצ הצ -
 80םאחצ אטעתס30/008פ 0103. םנסתנאסז 11 סנהטסמעזמפ 00.000 806. ןןוד8 48 טסח 3 טאצ
 12 םהצאסמהצ סחומקסס11עו8. 81621010688 סתסקנאעס 0608 2380884 םמעאוקטאגא 0202;
 486 םֹוההֹוד קותאהחצ םחהההס (חמעסצ . 5.000 'ע018); 1:8611101 אהקאטאשפאצ -- תסטוט}באוצ ,

 וחסס88יעמ ןז8צ080-200נתצ} ם0601/ ם זהיצע31 6102101600- 'ַי8 3/003280:238.

 א הגתסתפ

 68קסהסעאצעחת} םותהֹוה 282מאומסמאס0/ 616ד10ס1:סצע !ואצס/װ 4
 ם.ן- עסץס 68 א 8 (610װ0. 207--299)

 םוהתוח וסטע6 3 1904 ץסאצ ,8868082040 2000 3 וחֹוחוהזחמח סץקנאעה3מתצ 680644-
 .טטאעצ תוהמומ, 826 מתס060} תקסמהגעחע "הא הצנאס אהתמס, הוא 20 1925 ק. אסדאח םֹוא

 טמחהעהםסאז 116טק2.טמסתס 68/620טא0ז0ס םוסמ8ה ההמאסאססמוזח םֹוחתוד 464 ןועסאז 306-
 0281308280. 0800 אטענאאסמטג8 (עסטת 018808עד9 ס:ע3מ80 10,000 ייסאוומ (3 םגצ 0
 68008088010 2:08010, קסומ'ע8--116012168 18 10020084). 86נדסחץ61504 א1חמא1698 ע08-

 ינוּמ- 8162101688 חקסםההתדמ ת1800מִ} חסהוייססםועגוס , 8 8א0נא 016:10ז0801י1110-16011ס .םט-
 דך8וט8מִצ עס6סשצ. 6 םקסתאוסזס88/ אההתסת (10.000 א8קדסא וּגִב 800 םעסקעא) םקח ףסאצ

 תוהתודתמנמס סחתס8מס0 2 סאקסא) 0281. 6 1880נ8 42818400 201083184-

 שי 818:1/01ש אש

 ={ המוזחאמ

 ;68181 4 (ס'שסק. 801--848)

 םוסהוסזקהוקוינז40 סזוגס 501 טסאסקומ 1,6מומֹוּהמַב 68008088010 ת108010, 112 'ס0סג1
 406 38 חסקוסת עס. 1917--1929. ו(הזסץוהדח ם036810 וזה 2 םֹותהֹוהֲא: { 'םסקא 9160148-

 זוותפוההוהת: 2) סאקסאג םהתהמטה, 0) ס18ץד1 8 חמסס| ע8 2610א8גצ  ס) זקסאסמא 8 2000-
 םֹותְו, 0) הטסזא 11 ןןמס .ןסהוװה 8 תסטוטוּבא 1ןותםוהתוהח: 2) סאקסאו 83, 2) ס8די1

 8 תקססו "8 20וקאהצ 6) חקסאסמה 18 תסמסתֹותו 4) סםסזההא 18 םקגנאוגהה 0) 20אע-

 אסטדע ווקס 2161, 1) 616:1סזיקהןוינצו אזםדסמ!תנח )8  ח06311, סחס8ותהונגה, תחיית'18 '80ץ-
 ףנסזפ /|) ץהזֹוּה תוסתנסחץקהשופגמ סחהס תסאדההטהה, 3 2012 תאזא, זז0 םבמהיזגוסזמ
 םאוסז ןןהחקטאווע--חץסתאסז?0880 הסאהבטהא יה ק660190/ 1אסט 281סקומ םסקסאהההגינופ

 1 ץסתהאעסק18-

 /| (?םוזאאה

 ס6מקס/!סטעא2 אטאענאא082 םעס;גצאוֹוג 0? 02 38 ץןץ.1917--+1
 (ס?סמ. 849 --809)

 אםזסק, 88 2028! ח028001/ תהו 616210ז080ו1 28 ה13ע6 68068688/ 2288089צ
 מץסתָצאוס 88 םסקזמו 5 ץסאומ ק680200ו1, 00/18606 1 3 חסמס2008020414אאע

 ךסאהאטמ 1911- 1015, םאהבַעס 82 281040 12 א/עטאו086 2000788װה 68מ. תמצאע 88
 ץס8סהוסווז (טהחקהאיהה. ס?8ה?הסהו ?80דאווו 1-11, 88428226 חהזסאצ םּהתִצל סאקסאהצ

 ץתססחעסלוא 0002 } סאקסאהצ א161, 28 ?2א8;0 סאקסאהצ תחתהממ עו! ד8 } חַצֹס-
 תחואםוֲתז סמץקסהסטאהצ תחצאֹומ (1867ד. 1011 - +)  ןתסטסתאת: 240816848 3000848 ק680-
 תוסוזוס 8 680260088418 4682660836 םמסתצאו/ 6000. 120886!המת/ס םטצסהאחתפ 20402408
 8 ע0ע/. ן10ס?40ד0 4081 םחתהמטתסו ןסאזקעת, תא 0 !(ת18. 200ט868 02664 0

 1919 ץסאָצ 8ה א68:680ם8וא מחטאצ (00007880 ת ?6000) תחגמצסדפ 6צטנאע28383 4

 תקוסטס-סץװק;אצ838/ םעתהמטעוודמה. !!זצצת ת2223הוה 88228684401 ק000?װ8 תסטע-
 2146ד808 1920--1921 ץ. 210 0802826018 םס3881/ תקצאצ חקאוחה286 48 קייא1922--1927.

 13 אֹוּמחֹו חסה2840 תץחטטאעחא זאפ זא 20200:6982802 2810ק, 681828:0ינ 616:11028010
 +:800808801 קה תנגסטאס} תנזסקגיתצקא- :



 7 816תוסהסץעוצאע4 ג61תאאא

 1 818211011:401י2 461

 קו תוססקססץז

 316הוסדיסאה2 18 ג0צ1מ חץססע 186עעץעע} 1
 גד חמצ פ א (010ק0. 249--209)

 0162101088, 110 88 םסקזמסאצ קסו 08010 1סטָצמהגטע ע2הה תעוזחס 2827 אתנתסא

 יזסס ,3882 א ס8סץ1101112 281111 !נסיעעיעעינצ ,םסמס?מסקח חהסה 118 118461הזזוזָצ 68ק60ז.אצ

 טהעאסםצ 616210168/ 0000 (המצתצ 8 68/11) 3 אונהנאאסמעצאז (ט08תסאז חקעס:18110 100.600,

 . סתעטטחמס. 110 1061 236וקאע ץמוצסתעעמפ 60218:10 תההסס'תעמנמ, ץותאתצ 8 ןןוטמעצ םעהההש

 הסוגה 1.000 אהמץצסאמאחנ/מ (13 361 812011010 846110נ0 21. 808881'1); 0006:1880 0881
 םֹוחתוחתח זס66מ02188 8 1022/8/. 000808089/82382 (00גתומ/ זתַזסס תסטגהססה ם ססתסםעעו

 1930 ץ.,תםקסמההאעעמסא יז8אהא '?סאחסצא 1006 אסנאטה 6320 88 תסטנמצ 1991 ק םותחקת'זע

 6062109סא3 תהה אסמעסועמהטטה. !!סאע {טסזענענ! 6 1!סטזקגנלעמאה תהקצגומ 68064-

 6080 חמססע, האת 0תסקנאצ6 ע6װ0ס0 (1980) 828 680640פאתצ 4240082018 8018 0088.
 האתצ 2264886 6806246888 11006068-

 1 זחודסתטתוהו

 = ס8מסעתסעפאעחה םוהתןגװח 8668829028פ01 68?21621101ע

 5 אס 21 ח (סעסמ. 200--271)

 ט80ס4ספעת/ םוההוח 3085 זחס ם ס1801 סמ811138111. 1100 םם:זנס1סימ 138 3611
 טצאז 2 ץמסק?:תאסמצמגטטעתא 680ס8ס0מאהא } 1600280עא 44 תקצתומ. 211981040 361048
 3ס0867438א2 18 םהחההאס"ת 0 תוהא 6 2 זעה םעחההמטטה 1 תסאוחפאה זןאגםתצ קל

 (סס0סה טעצ ,101/68 אסטטס/מוזמ*, 1856 ץ. 18 2120820ע2 1576. םנתתוח סתסקנאצ6 060-
 23:0822  חמאחאוממעא ץ0161 68068408201 0801::201424 חמסהצאזמז 0002

 ת. םטסם2ץקמוא

 העתופססאעה ןסטשקמ82חפג2 הסקג;המנה}ה 88/646עצ84

 616ה310סד648 וא אז םומצס86מא0 תס (610מ. 272--280)

 16ת101082 םההומצס 48 ?עתסה3 עטענאטספעצ סהעחופ (8 טעתצ 17 ףעסאצ 6886 |
 4010::6 2108010--(זהעזמ). 06מ6/ נעצ 6818:00 ס78מסהקצא18, ץהמטיסנומ 1 ? ת. 8162101688-
 060תצע90896 11606822840 20806080ע0 68008028000 טעלהמכ  }!מח 61621010ת/ 6 החדתמע

 מֹותתֹוז 12 2קצֹומ חקססאח 8 סד8ז11 802220 אותעאה 120העװ+, 40 תהוסזפ צץתפָצ םקס

 60ת0התמטעע 018 טע1231 0 נו 8יז תס סאקסאעצ םֹותתומהצ 1 ' 2

 ח. ?ץס!טועד 8

 ס68עסע2עספאאתה} םֹותתֹוה םוצסמצסעא01 16מ,71

 ם162ה1סישס א (סנסק. 281--290)

 816210ס88 3186 יסמסק (48 1// 1930) 8 ס8מס8סמאװסאצ םֹוהַוהו 18.500 380666980-
 םהמחצ 4822408 (000088248 61דמתמנוסט--ת6008188).  תםוההוז מסזעתקוגס 'תג 64016088-

 עינ0ס 8:0אחזס8108ץ61802 1108010 6806201:6010 תנדסקהישעסנ0 י'ת8 010::10281, 140 םעצס-
 התדמ 38 80מהסטסא1 3 110000 תסעההתהע 28288626 עח 106 חסקתמס 1606 6ס0סה טהצמס8עצ

 680646מא88צ 61621068 18/00103צ-

2. 1324 

 0תססעאה ן{סעע 2882 1זצ6ד1וצמה 816213101688

 (ס'עסמ. 291--296)

 .016210ס88 (386088:18 1850 ק-) 1486 יתסזזסמ 800,000 אענאס, 62סתנצק יש 28364-

 11 160 1018. 3 נעצ 3862:8:1011308820 295 793 א8., סזנמהנזט08820 הזה סעסיע

 ינ'ץ2י118 --- 166.747. ,ןצנאס '2080 םאסאחתס108801 (טסמהא 8ץ80801 תננסמהתצקא. 816-



 א 0 ק ס פ א ח 8 3 א 1 ס 1 ןצ

 גר ,

 : + סתסאהאע, (ה 0: עתסמססס,,24 16סץ1 680646ס1 דזנייסק8זיצ טא 2600 י110484108

 /  לאסטתסהס") םֹוּנ 0סאסנאץסעפסה (סקאהדוסץהטטסו0ס 84871300, םעחמז8קטבעוסצא 1סאזצ .

 אטע;אא2 תסקסהטתהעה 420ו0820101443010 ס0חסתאע8811011:0 1 6 1083 סע'ק8נזה יי
 הזמנה 680680מ801 תחנסמס-סעקנאע2301 גע.

 : | הפוזמטאחא דג | //ודסתפאגה
- 

 1 ""6ט8+נזמסמֹוטזװ קגטקמסע18118 (6100- 219--228)

 תסזהחממה ת!קחצאצטהג 2327132 .םוסחוסתקהעוצזאגצ ץ!נג488* 0
 .טמקסםספאסתס /הָץאסמסתס !טסדעדענצ. ג8דסמע תסצסההעפ תס ?האעצ, חֹועמסמצתאצ 611

 עזה המקחאההההאזג 8 160061430-010310ת02,ק/ינגעאח א/קאצ8הו:צהאזח/ 8481

 1. טהתסח(ואעונא 6801 אג1סק!הבח/ .ץםסקצבטאאה 616דו0סתמהףצמהצ ןוצמעאומ*
 תסתסץ::עמהדחספ 6 תססאחץפ 112/1:0801, טגהדס 088622801 טעסעסאעג 20 'סת0 26 + 1

 טסעסאזה 110 81 קעזא12230-
 9 |ןסאגבצנגאה תס טטהנאאג (,1066010 822308") 6071224680 060800082דטט0; טסאה

,* 

  םסמסֹוא זקסהאס10מ000 חסאהבטחאהג 063 תאסזס 28:א80 קס3סחקהזמסא ם אהזסק12:1.
 3 םוסתוסזקהןנצמאתה סםאהס 380281מ568 20 סָצע0-(כמאזהצטט01 ?הדצסתמ860, 0

 86 286 חקה8מההמ0/ ץתפה חמס עמכקח. 0006238480 ת004888 זה 24684249408808 6 סחעס

 חסץ1021ע11611 . :

 4 סהאת 200/0 אהצסץנהתופ תסמסתחעע 488000822161ע480-םס8:וװו }7 2016840-
 סצטנזעפַא 1280020ע110 (:חתמסםטמאסזיס {1הצאסםסזס !טסעוויזעיעע -

 םסה אט8;אח68 חס0ס2הץה 1120124:0061600:010 14201210801411010, םמסם1מוזו810130-
 148111011821ש?וציצוגסו0ס 06:56266610710 16 ס0קסעשיזס-אזס10200:10/114010 812018:16110, תוס

 םחתםתת6 1ן/זאסמע'זס ע603180 סָצקנאצ 231101 68װ/6806ט801 616210086011.

 4 1606600860 זג | !{ץנעװ 1

 קטוסהוס?קהץוצחהה צ+ גד ?צ ס 8 (670װ. 229--242)

 תסדסקאחג אסטסדהזעוסױא סקהא תסס?הזטמס כּכמס7:61101 אזסיסתס.זסת11 688 2
 6102וס קה קןיזטאצ זחסובּבגאיומ, 3ם8סקץ?הוסזמ ץמהזיצ וו םֹקֹּהוזו .ג. {- שסצזוזג 8 1114 1

 ו םוםנטגשהוסץס תסחהאצ םותס?ההוסץט קג1480ט801 6806868801 61641000:0011. 216 1210-
 ס'?ק8וזווס תס וזמסזיס,םסה 6סקעדט 610ד1סזק8ןקוזטצ ,?8ס0מינסץט" א. 1182 ח א 8 }. {3 ת!-

 המ חי 2 זחס םחעסזאהא 1164ה8647: 1) ,1106ה2טטװא8 א! מ61648831/4 זה א ק חד תצ-

 אעצ ס8?61ד7ד1מ 38 ץס. 1922 --- 1028 (א. 1029) 1 2) ,:1ושסמהצצ קט 8 חק 0 38241-
 0 ה 3  ס 6 חז ץצ יי 81 צ ה.." ('א. 1930) (8:12686 חמס 30208:ז8זז?צ 8134 680018 8 0000).

 .ןסאװההההה אקאד8צט8/ ץסּכ-ההה סןןגצ 1106:3860/68 86428226 וןו1אסםחזצ 01602100ק8-

 (ךוױטקצ םסחהסמאסמווסץמ, זוסמטצ 603חו2ח0812221801618 18 46208:1060180 ץחסמ221618 ,

 ?ןוח480 חס ק חז 804 0004838486 2688010 אוק0ו0 אסונאס סץעג 8400808846 (צסצה מ םמסאצ 6
 6חתת צ446) ױס תקָצ תע 8 -- זמ0010 114ױ00882 ץנ1יז-

 1 תוזסתפאגה

 חהקץס 68קסהסמ8ע2 ,טהמדאס8חה םסמססזיצ82ק"* צא/2186 86 71

 0 תוע:נגאסתס0}/ 118 8 4 (6200. 242--240)

 אתמעסק 68/8זטא8 הממאההההצח 2080תהזמ, זוזס 8418200081 א8מצאא 118 680ס/2סעאצ

 אמחנאאסמצ חמסהעאותוס 5602, האו 887226 53802180882 1648246088 11272ח2 226 01תא 6

 אסנאע'עמ 822080נמעדח חסמס08 68מס4סמאגא 6016210008600108 12 6160210688018. סע0-

 ס4620ז008618) } 6162101װ2601610-220172011481 ס2סאסטץע סחהאס}צ מ ן{ןגא 8801884+ ק2ס-
 טווסעמ תסאוותאהאה, םסתסקסצטססדעגאע 172 התמסצסבאע, ז40 20802עט ת2201:88:2141-
 ה088װו0?מ 08 88!זע א8220080מא6)00ע8 2מ10מומ סוואצ אהמעסא 118 העאזאע ןק01161136-
 8, 816210ת0זו382 1:080014 ןטגסזחדעדע 68062402801 ןגצצסזעקג 8 16468| תסמחטע2
 טפהיתא סןוס סחץקהמָצ תס 6801 קצא ! חקסמהההעע ץסזץצאהקגצ,  תסאצה;תונע '0660:0

 .טסֹוצ 68קס6םאהצ תמצאופ 602400-

* 

 עיר



 111 טוסצ1גסעסע}גצמעה 236!ץװעצ

 א. םוקואטווו

 11 קתסאנמ 68/ס2סעא01 חמססע מ 2 4 6 001021 (6100. 104--112)

 אמצסמ 00286 סעתההג םסבמאזאצ 68002062801 חקססא 88 ץסאה 1917-1928 8 6846:

 38תהחמא6 םצצ 6800808801 חקסטא (1207.1) םצצ טקססע 28 ווהוומהאאגאז8 (146- 11.
 טא 68000462601 עסאזע111ס38401 חמקססא 80 סעקסאזזא םטסטחצס-חואגצ ('086-1.111), עספװסתה

 680040ט2801 אסאזעו11012462401 זנמססע 88 יהססא םעצסהצ ('80יד- 17) 1 . 2.

 וז/ 813:1012 אז י11 ןטיז1זסעז ישא קעז 11

 וח- 8660

 םעחתתפטמאה ימס0מומ 4141 6 מ 8 (6ע0ע. 119--163)

 ,םידיסמ 200818200 םסבזיתתה86 ,'ןיּטסמע ת-ק8 111. ןציעגוז'סקה" 38  /ס212111610 21. 1288-

 עגעצה (םוהטמפ, 1925 ק.) 1 80:80108:1106 1268.ח10/י1110-181102.ד/סייע3240 סע'עס-סעקנאע-

 2384 חֹוחאֹוה םסעהאזסמה םטסזס 22ץ40800 תעההטטה תס 06 6אז} ס801צ 16100/480-

 תוזסמפצעקטהאא תססאותומי 116 םעתמעהיסה תא ם ססווזעזס8:810-צנ111811080א} "ק8-
 דעמהגוו ;אשדיה 8 צהמהאזסקע דמסמצנססדעע ן+31ו/סמ8 0848 1 םעדאס8עע14 םֹותסעַע0011

 601110040ז3טסזעס תםתסתוזמסמטג ףסאח. 260468208 238782אצ6 ינעא2240 תסוועתסא 418
 טס20003806:64 סצעס ץסתהאחועטמסתס צהקהעוסמע, תע 037: 110 םהא0סקעתס18480 8014
 םעטסחעס1מ !ליוטזסמ2, 10 38סקטץעס ץמהזע 88 תסהא) תמעאסמהמ} םחההוצגו (ן18חקעא 18;

 נה 20ז801060שח3טאס 'ת8 88ץ0זנ2מ0846 םתהפהממא ,0608626") 86 םע0810680 םעלהחמה םקס
 םחחמחמ 200218001 ח604 2211 זסטהמעס 20ח1"!) 88 המעסמה ,0608040- 4260408308/

 ת0סאחהתמווחס 3ץחטג261808 32 ןטסאצ תהא } ה תעו8מט} םמס ןטומו הוזסמהלצקמו םחגעמע
 18 !פדנטזסמ8 (ט2חמ. ,162000644* 600881312--11801032 8/הטמ2/8צה) האק 7

 םותאחחתהס  םחהחמ 1600603 1 ז. ת). 8238232617208 1280 צחסח ם אמחנעתג 1סאסעע) 88
 } סקגא (וחסהסעגט201 282ת12/ 1מסק1 ןל1נזסקהי 3 66 106 תצנאס בג: עס 8

 11 ת11114.

 ר. סאסתסחתפק

 םהקזחהגמסעא1 ה8צסקע 8 50--60-+ עסא8צ (6ע0מ0- 164--197)

 אמזסס םאעהכעס 8 תםמסזהחחמע ם 1610011/ 6800000801 תוזסמה?עקא עוסאס
 ןטס3מחדאצ} 11 תסהע02801 תוההמאאת 38 תסמוסת 228:660 50 עמ. תֹוח !טעוטזס08 0
 הסץסחה םוט מססאױפ סחקססָצ; 88 חנתטס/281 2סתאעחצ א220מותסאעצ 6010210זמ81צאאצ
 גהטהצ, םהסםועהחעה תוזסעהעצמוש (013100020100 118210 בהההאהצ םהמזחהמסמאזזא 18

 480--00 קמ. 8 6866 1622ת1 םסבהצ (.ס?מ82שט2/ םסזסטפ 3 םגאמספאאנ"*) 28וזהסקה

 סצשה (.טסעמ - ?גמאהמנא , 646008830 חמסעח ,28606טטמט2עס8סתס ,,16!1ממוצ") 'ת8

 זי/ס1288 ה(הזאהמה (ם0סא8 ,186אטאז) עסזס סמֹועע", 2 280נ:4 ן236/8 ,םהקזחססק
 1 זזס זזההייעצסי) 614 1014 ניסקהזעק1 םההסנעמא/, סעקנגע83טס-םס8ו102/ זזהזטהאזסא

 םסצמסקס3 םמסזקסס8תעוווגאז 16026ט0ותא 2060א/81עצגסתס ,אגהסאנהוכאצ" -- עד עע

 סג3תאס 28220010 תהסמטאההפגתס-סעק;אעהטטהא ףקההתוות! חקסחפוהההצ .,ס64684882
 ךקמפסצ א7ח20" (צהסעקהאאז, א10ט2זהעצז יה םוממטסהצצאזטעצ ,1ג1אזוז1מ").

 וח  םמוא

 ,ם ה3ב8מג זחס1ע18* חמס ס?2קצ 6806846מא8צ צוצסקה?צתע ַצ
 (סעסמ. 198--914)

 ?60083/8 הה אותנואש 21 828802042 ,ההמקחסח 3 16900ו/ 6800868801 211608-
 שצקעא* (םוחסטה, 1928) 2606036ו/ 3860286 28100081 ס9עאזסויי8 1מ0-םעזמז'הקואהא

 דעהמ 2808101 חמססע, 84022008168 ןזזעינס-31ח:163סעס ת1210ע18:צ ':2 0866
 ?תהטזץצמאמטה סא. '/הא) 20 28100081 2080הע18024 אהנת סחקהמצ 3 םגנאהחמחאאש חקס-

 ') טטפסאחהחאק 1 6 ת 010210262) !םסדעװעדצ (ט8מס/1סזש01 16ץנעמיתצ קעמ ' 'י



 א

 א ס ק ס יא א 4 3 צ } ס ע 11

 זז 1010218 תחסמסע א התאלעִצ

 ת. אוקנאווג

 זזסשהבסצ 60תנג1וסנעצטס} חמססח 68/6840ע8010 0
 8 20 611 (סצסק. 51--77)

 אמיזסק סחסיצאיאע 22282426, זו0 החדגאה חקס הקסחהזוצהצ 1200 0000ה213א} 68-
 קס68688010 408010 8001810 םתסקתנס 8 זִצמצאצ 211660א6282-סםצטתסצסמחצ 4
 (םוהפטג, 1874 ק.} 826 חקהאעהמצמתצ תהסרוהאומ 116 36 תההס. 10!6060203 88:46140::1100

 הע: 7 8120381 .זקעמע 600012216118:680618* (2668682, 1880 ם., 006. א080:0)

 םמס םסצקססצ} 300082ג3ץצמגזה ם 2468681 ,םוחמטצ 68עסהספאצ תמצאהקעגס"* ההחה תעתגמגא
 22)000ת10984801 תוזסקהעעקח 20 8נת0384 202883 סעהע: 1) וטס:קעאוֹוג תהה 20/-

 קגהטצ גוגעסקוהגומ חקס 68080אאצ, 000ותהמאת8 סע83 } ++ ת 680018 אק81מע 18

 {גהאהצתטת, 2) 3הא1חא 20 ץאקהוטסטאהצ 001022710118 38 חוהחעססאז 1108002184088 'ת8

 ןוזגצ ץאקה/נספאאגצ סאזו1 קהונז18, 26 יהא 6880 חוהאקסס21680 82:6281018 זחחססחהז'םוז;זעז

 ססותוּבאצ 660ס2 ףשקעתהתוהצ 680סומ 1808184ח (0086840 1680 םֹותסּבמַא 'ת'ש 8

 סחצ62וא088840 8 11 סאו 180װ18 ,/102800828082 1 |הקחנא 1006 ק?) 882 תםנומקסאצ
 ווסת ו{טסתס 286װהאצ 8 1161ס06צ3031 881/0620 0280 טעסהס םסקוחס} 8 06111 חותמְולס1

 םס802101418110 -60ו1ו821014001 68064060801 ןהכסעאה .,10008100 ן{גהזצטע", (םעהה מג
 ,זעצמא 112002080281118*).

 ןןהתֹו 8 90 קק- 8860 1881 חסקוסההיט} םהתהחמה) הא ח8026 ,112800 שעצ8 ?ץס-

 תהוגג* (הוחמטצה, 1891! ק, םההזחזהס 5 44001) ה ןץסא10ע2801336 ,,064דס00 םהטזאמ*

 א(סטספא} 1897, 9 צטססה. זעק. 0--80ו
 ן{קוא צהקגאזסמאחסעטהא זןאצ סקזהמומ, 20 0181 2022840: 1) בהאהאא /ןמהעסאה-

 3088; 2) .הקסזקהאעאה תחה ס006עקג2האא החוסמהוצקטאצ 208416042408 0 ט8ץסתצ*
 3) םאדתז 3 8עתוס3ץ82201 ,2:10664160 1ןההדצע* .

 ת. 10העטפא;

 ןקס חמססאצ+ 68ע68סטמאסעס אצקאהחדצ 8 0611 ם 20 ץק-

 (6 יז 0 ת. 78-- 92)

 8 1ס10קו/ 6806408601 חקססאח, הא 8ותסאס, 38 זנסקװחזצ ןהבסזא 6806040טאצ 8 100611

 םמההטהסזמסה !{סהסקסהץעצומ ,1607 אסמהססמ" (1-60 44640 םאתהחוגס 11/א 186: ץ.)- 4810
 3118)ז008 ם הקצומהצ ?ואהדסאאהקספאס1 מ861408801 םנאס.גזז יה א ט8י:08 16418060401 עטל1

 סאקעזא ווואהמו אהדסקותלח חקס םקססאד םהתהמת 680611686000 (1העוונ) גאצ ס118.דע+ 9
 חקססאק םגטאא 8 1856--1827 קץ } 28'הבאַצ 3 טהאוקסא אסק!םממאומ ק801408801 1060;
 םאחתהזא גאעקטה '660880880ו0 808010 6182 גה8סתהדט, 406 2022008, הצאזאצ 4:008-
 דסקה 2861400801 זחאסהא חקס חםסדקססצ 68008088000 נאץק8הג8 את ת08ז0-28ָ}ט 1

 תס820ע8 6800802648+ אהחאמז (000200088 418 ,8468000 68064* 16418688401 ץ00-

 801 סאקעזפא !ץ6180:160048, זחזס 8גט2028210018068 חמסעא ,,16060062680-8ץ:גמז 12:10
 :68קז סע *.

 0. םסקימיה

 ס0חק0608 .+{4668(ש6ס1מתה 23246ץצ882יזא 68/646פצצ

 הסצא8קמ8וס מ 02661 (6100. 93--103)

 אטדסק, 88 חֹוהסזהמו אהזסקוהתומ הקצֹומע 026688000 זיק20118:12:18111168, 6
 1סטסקווס סזזק06 םותסאזסזס חחסטא63888 . ,1666006נטתע (1860 -- 1861 קק.)) 200ע?08
 תסֿבמסהַצ 88 םותאקחיַה 680680880/ הקצמהקט8ו 8 02601 תהה תמץעאע88גט8 2886 6014
 דמסקומ, 8 ?האסנא ,4 תמצחצ חס1ס3זצ 00י146118/ ז1208:::מזצ 148 11000:08/ 26800116",
 086208268+ חקסדא צ808ההכאצ 1 424 0000083 ,תסעאתטגמוא 10828018688816 2
 זעאהצממנצ חתסה".1הס ז1גמסטאו ץמה2סמוו,חֹוה םחהחםסא ,ץצסטמאצ 80,*"680618ק02644

 2ס ,גהקזסגצ", םוחצאהאחגא וו 870חס12882. 210 0181 202861804 1040: 141:0611006 ;1ט-
.0280 2088 

= 



 4ס0ע?2ס0ױזםזז ז 3נ1סז

 }1 באתאעתסמעח םוחחזח

 2. תוססמססקז

 3ב88מההעטה 6םמס8סטא1}0 616װ1040111 (6400- 9--48)

 אמדסק 2סםסתעדזמ, זןס 6162107ה0זוװ 6 08ת0011/02 וג8ץאסם8 סוגזזעאעסחס21440--

 אסאהתסא6088 החסנעחענגה, 0608 2801 (1610קוה 68021014א 11 חסזחחהקסטהה אטהזה) ז8
 וזסיסהע (1610ץינג2 8 ס'ת8:יעסיזעע10-61610180ינ12) 2286 200:8י118010 אז1מ010 8ע3118-

 עז 04.
 םסנעאסזס קסכמעאע 8ס0ץעגּה 610מ210701ו8 8 0200. ;םנסק חֹוחטססע6 0
 8 סמא8 6162100ו1ה 126 0806 06068480, ןק080:110111010-160:1011י1110 סזז קעז 0813:

 תחקסינעסנאטס 20 מ6811220-120821סעטװעצ ת06סעץסמ או:עתס382811מ סע קנאצ 3 , יע"

 הץשּפסמתצ יי והזח. םהתהוסמאה 610ת1020/נ8,זםצטצעגסצאספ 48 תוהמסותעיצוזסאז 118:6-
 ץנתצוטאו, םתסצמ26 42 8060628128 תחת ס0ז1והמס-1תסס.הסת1יצוצע (עיעצא11:10 זטגהתעז 0246
 8 6 1 סיִק 1 זס10ממצ ץמהיצ חמעתנמתהס 808 116 (0סמאזהננטטסאזע סח 0081 אה

 ה םתהסחסהטוס 8 סזֶעווֹו בצוסצ (2/102זוח, 011603120124 016210008601 ייסזזס), 8 ם 616-

 ח1סשסא8034886"ד21-- הקמוַו 3 טאחעהצסאג 82880848410 120ת0 180600018 8 קס08-
 ןס06:1611110 זזע'ע1נפ 6:'616:110י1301 זסחהזסזנאעז-

 8 םדואע 680640842 616810ח0118 ם (0200 תסמססצמה6 זגס 8 סתסמחצספאצ "עץ
 1120860סץ0סה 20862061מ68 6188 זחמס0מסאע אזסנסתסנסז1צג םקסמהתהצא 00ץמסזטסצ
 3 סץסנאעץּפנגהאז (ז6608/סייספאהאז) יַשה תק10806עקנאעםבוזאאז (1העתזעזסיעסמאעזאז) :11031188-
 טדמסצז ה!ע וז86א0 םס3יסקמענה סעססאזגזתיזט}צ 2ססחותיזק םס60יױזצ טהח 169001610 68064-
 ס08401 אעטהזעג 1 תסקסתצסוא --םהח 101001600 םסהתהעסס 101 אועזע 1ג 0
 עזתסיזסזזיי88. (02110320680 סהוה חמתכסחמצמגיעא אז8עסקנהמ תחנה 1 סי זקססע

 11 +0180112 -- 8808אזסמסה ק680:10100211010 3209-
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 טי יי יי עי א, גוש * 06/640,56 2 .,+ +'..  . -. + .:- ('ףיטע העשיפארנָאילגיג

 486--301 .1921--1917 ןרָאי יד ראפ .ר .ר .ס .פ ןיא ךיּב עשירִיי סָאד --ינטיװק .י ןוא רענטאר .ז
 506--48/ . . . "*עיפארגָאילּביּב-ץערעּפ . סוָאכָארָאּב .ּב וצ ןעגנורעסעּבסיוא ןוא סעפָאסױה -- ןײט שרוג .א

 ןעת 1 8

 טיי יי א . . 20 .,' שי. ש טי. . 4 . + =.. *.+ ןלעוסממ םשראעה - ע ימ

 יי א יע 2 א 6 8.6 ..4 .:6 6 ...2 4 . עגארפנכארפש יד ןוא גנוא קיצוא--;א .1

 519--7 יי יא 6 א, 06 6(" 4 6 6 6 ;.= 9 יצי:ן= 2 יי ר. = 64 . ןציסָאג-- קיגימיר צג

 8241--520 . . . .+=. . . "לגנָיי ןשיליופ , טעג ןןופ גנוצעזרעּביא עטנאקאּבמוא ןא --יִא װָאר ָא ג .ש



 יי לא ּ :1 א עא

 - - .ןעגנוקרעמאב עשיפארגָאולּיב- ָאי--ןײטשגי וו אה
 . . . . . + . "תמאה, סנאמרעּביל .א ןופ ןטקעּפסָארּפ יד ןגעוו -- --װעל עבאה 60

 רעשידַיי ראפ טוטיטסניא םאּב עלארטנעצ עשיפארגָאילּביּב יד ןוא עיסימָאק עשיגָאלָאילּביּב א
 . 0 יע ,מ ,י.דיי) רולק

 - . . . . + + יֹהעְיַק ןיא ןזעוו-רעכיּב ראפ טוטיטסגיא רעשינ;ארקוא רעד --ָאקנעש זע
 533---532 טפאשלעזעג רעכעלטפאשגסיוו רעשירִיי רעװקסָאמ רעד ןופ עיצקעס עשיפארגָאילּביּב יר--טַאט שגז ַײא 8 3
 2 6 .* +. . + + .ןעגנולעטשטיוא-עסערפ -- יג : 6

 טא
 ויכרא-עסערפ רעשידנאבראפלא רעלארטנעצ רעד טמוקאּב סע סָאװ ,סעּבאגסיוא עשידָאָירעּפ עמישער | 

 . . . .('קסגע ַּבא כ טלעטשעגפיוגוצ)
 יי .צ 2 .שינזארקוא 5 ןעלקיטרא יד ןופ
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